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Cuvânt înainte
Alexandra Zbuchea

Muzeele, atât din România, cât şi din străinătate, oferă tot mai multe programe
publice complexe, multe dintre ele putând fi considerate proiecte de teatru
muzeal. Aceste programe sunt oferite fie independent, fie în asociere cu evenimente mai ample, de tipul Noaptea muzeelor. De asemenea, programele
educaţionale curente ale muzeelor apelează tot mai mult la tehnici dramatice
pentru a implica şi învăţa participanţii.
Pe lângă studierea și expunerea patrimoniului, muzeele au în principal obiective
de natură educaţională, vizând dezvoltarea intelectuală şi spirituală a publicului
său. În prezent, muzeul este şi un spaţiu al divertismentului. Vizitatorii muzeului învaţă astăzi prin joc, prin interactivitate cu colecţiile, prin divertisment. În
acest context, teatrul poate oferi instrumente originale şi foarte adecvate pentru
îndeplinirea misiunii educative a muzeului, contribuind şi la dezvoltarea spirituală
a publicului, la educarea artistică a acestuia, precum şi la petrecerea timpului
alocat vizitei în muzeu într-un mod relaxant, distractiv şi inedit. Abordarea artelor
spectacolului în muzeu este cu atât mai indicată cu cât tendinţele în muzeologia
contemporană merg pe linia interpretării colecţiilor prin poveşti (storytelling).
Avantajele oferite de programele de teatru muzeal sunt evidente, atât pentru muzee, cât şi pentru teatrele / artiştii implicaţi. Acestea au determinat multiplicarea
iniţiativelor de teatru muzeal atât în muzeele mari, cât şi în muzee mai mici. Totuşi,
vizibilitatea acestor programe nu este prea mare, fapt ce arată anumite probleme
de natură administrativă şi chiar conceptuală.
În acest context, Reţeaua Naţională a Muzeelor din România, împreună cu UNITER
şi Teatrul Metropolis, a iniţiat un proiect dedicat teatrului muzeal: ShowMuz –
muzeul şi artele spectacolului. Proiectul a obţinut finanţare de la Administraţia Fondului Cultural Naţional. El s-a bucurat şi de sprijinul Muzeului Naţional de Artă al
României, unul dintre cele mai importante muzee româneşti, un muzeu extrem de
dinamic în sfera teatrului muzeal. De asemenea, partener în proiect este şi Editura
Tritonic, care contribuie la editarea acestui volum.
Proiectul ShowMuz a oferit un cadru de colaborare pentru două dintre cele mai
importante tipuri de organizaţii culturale: muzeul şi teatrul. Acest proiect este
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primul program din România dedicat muzeului ca spaţiu neconvenţional deschis
artelor spectacolului. Ca urmare a deschiderii dialogului dintre muzeu şi teatru se
pot identifica căi de colaborare diverse, în beneficiul tuturor părţilor implicate, dar
şi al publicului muzeelor. De altfel, datorită cadrului oferit de acest proiect, s-au
început deja câteva colaborări între muzee şi artişti independenţi.
Proiectul este util pentru orice tip de muzeu, indiferent de dimensiunea şi
specificul său, de numărul de angajaţi sau de intensitatea vizitării. Mai mult, aplicabilitatea lui este la nivel naţional atât în cadrul Reţelei Naţionale a Muzeelor din
România, cât şi în afara Reţelei. De asemenea, proiectul este de interes atât pentru
artişti, cât şi pentru teatrele interesate de implicarea în domenii de nişă, cum ar
fi dezvoltarea de programe teatrale personalizate unui anumit muzeu. Pe site-ul
proiectului, http://showmuz.wordpress.com, se oferă informaţii utile, resurse,
exemple de bună practică, se prezintă propuneri de colaborare. Astfel, proiectul
poate contribui la creşterea capacităţii muzeelor din România de a colabora cu
artiştii pentru proiectarea şi derularea de diverse tipuri de manifestări din sfera
artelor spectacolului.
Lucrarea Teatrul muzeal: perspective şi experienţe este rezultat al cercetării
interdisciplinare din cadrul proiectului ShowMuz. Acest volum analizează conceptul de teatru muzeal şi modul în care este perceput acesta în România, atât
de către reprezentanţii muzeelor, cât şi de către cei ai teatrelor sau de către artişti
independenţi. De asemenea, se oferă celor interesaţi un ghid privind proiectarea
programelor de teatru muzeal. Prezentul volum include şi mai multe studii de caz
din străinătate şi din România. Acestea sunt analizate atât prin prisma reprezentantului muzeului, responsabil cu punerea în valoare a patrimoniului şi atingerea
misiunii specifice a muzeului respectiv, cât şi din perspectiva artistului. Aceste studii de caz au menirea de a contribui la mai buna înţelegere a acestui fenomen. De
asemenea, ele pot să îi ajute pe cei implicaţi în dezvoltarea de programe de teatru
muzeal să le proiecteze mai bine, în beneficiul tuturor celor implicaţi, precum şi al
publicului muzeelor.
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Conceptul de teatru muzeal
Alexandra Zbuchea

Specialiştii sunt de acord că vizitatorii unui muzeu pot învăţa prin participarea la
piese de teatru derulate în spaţiul muzeului sau prin interacţionarea cu muzeul
într-un mod creativ, cu ajutorul unor tehnici specifice teatrului1. Prin intermediul
teatrului şi al dramei se extinde accesul publicului la colecţiile unui muzeu, se
facilitează transmiterea într-un mod atractiv a unor mesaje şi informaţii specifice.
Acest lucru face ca profesioniştii din muzee să aibă în vedere diverse forme de
teatru pentru a spori impactul activităţii educative pe care o derulează. Acest
interes este potenţat şi de faptul că publicul contemporan este mai receptiv la
programele muzeale inedite, la cele care apelează la imaginaţie, la programele
educaţionale care sunt în egală măsură de divertisment, precum şi la programele interactive. Teatrul muzeal poate răspunde pozitiv tuturor acestor dorinţe
ale publicului determinând astfel creşterea atractivităţii muzeului şi potenţând
impactul muzeului asupra audienţei. Catherine Highes2 consideră că apropierea
dintre teatru şi muzeu se produce în prezent datorită interesului educativ al ambelor organizaţii, datorită interesului comun de a se apropia de public şi de susţine
comunităţi, datorită faptului că ambele tipuri de organizaţii sunt în căutarea
adevărului, pe care doresc să îl împărtăşească unui public mai larg.

Conceptul de teatru muzeal

Prezenta lucrare utilizează conceptul de teatru muzeal pentru a descrie un
fenomen foarte cuprinzător. Termenul este foarte ambiguu, putându-i-se atribui
mai multe accepţiuni. În sens restrâns, se referă la o piesă de teatru care are loc
într-un muzeu. În general însă conceptul de teatru muzeal este extins la orice
activitate din interiorul muzeului care presupune „dramatizare”, respectiv utilizarea
unor tehnici specifice teatrului pentru a interacţiona cu vizitatorii unui muzeu sau
cu participanţii la programele publice ale acestuia.
1 George E. Hein, Learning inthe museums, Routledge, London – New York, 1998, p.168.
2 Catherine Hughes, Museum theater. Communicating with visitors through drama, Heinemann, Portsmouth, 1998, p. 31.
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Termenul de teatru muzeal se constituie din două componente – teatru, care
duce la ideea de spectacol dramatic, şi muzeal, un adjectiv care arată că prima
componentă este legată de spaţiul muzeal. Cu alte cuvinte sugerează o formă de
teatru conectată la oferta unui muzeu, un tip de teatru de nişă. Se ridică întrebarea
dacă nu ar fi mai potrivit să se folosească alte sintagme, de tipul „teatru în muzeu”
sau „spectacol în muzeu”. Ambele variante ni se par inadecvate, deoarece ele presupun ca muzeul este numai cadrul general în care se pun în scenă piese de teatru
sau alt tip de spectacole. Ori conceptul de teatru muzeal include aceste tipuri de
abordări, dar şi alte forme de programe muzeale.
Vom opera în continuare cu un concept foarte cuprinzător, definind prin teatru
muzeal orice formă de spectacol sau activitate care presupune interpretarea unui rol
sau a unei creaţii artistice, sau care implică utilizarea unor tehnici specifice artelor
spectacolului şi care se derulează în interiorul unui muzeu, în corelaţie cu misiunea
şi patrimoniul acestuia. Această abordare include în sfera teatrului muzeal nu
numai orice formă de spectacol (teatru, dans, etc.), ci şi utilizarea unor elemente
specifice teatrului, cum ar fi scenografia, interpretarea de rol, pantomima etc. în
cadrul muzeului. Pe de o parte, sunt incluse situaţiile formale, în care vizitatorii
sunt spectatori la o activitate planificată în avans, care se derulează strict în cadrul
unui scenariu prestabilit. Pe de altă parte, sunt incluse şi cazurile în care vizitatorul
muzeului interacţionează direct şi spontan cu interpreţi sau sunt părtaşi la un
proces teatral generat de către muzeu, prin reprezentanţii săi.
Atragem atenţia că atributul „muzeal” nu indică numai locaţia în care se desfăşoară
respectivul program, ci are o semnificaţie mult mai profundă. Acest atribut ţine
de esenţa conceptului, arată că nu este vorba de orice fel de „teatru” sau tehnică
dramatică, care se întâmplă să se deruleze într-un muzeu. Mesajul teatrului
muzeal trebuie să fie în legătură cu muzeul în care se desfăşoară, să contribuie la
realizarea misiunii acestuia, să fie în corelaţie cu colecţiile şi publicul său, să fie în
concordanţă cu ce este şi ce doreşte să realizeze muzeul respectiv.
Vizita la un muzeu este pentru majoritatea oamenilor o experienţă intelectuală,
chiar şi atunci când se vizitează un muzeu de artă. Curiozitatea intelectuală şi
dorinţa de a învăţa sunt principalele stimulente pentru vizitator. Dacă pe lângă
aceste două motive de vizitare un muzeu oferă şi altele, atractivitatea sa va creşte,
putând să atragă şi persoane mai puţin interesate de cunoaştere, de acumularea
de noi informaţii. Un alt mod de a stimula vizitarea este implicarea publicului în
contextul vizitei muzeale. În general, vizitarea unui muzeu generează în mod pasiv
o activitate interiorizată, de reflectare asupra patrimoniului expus şi a mesajelor
9
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transmise. Este mai dificil ca această activitate să fie susţinută mult timp de obiectele expuse, deoarece la un moment dat intervine oboseală fizică şi psihică a
vizitatorului. Este posibil încă ca această activitate internă, în principal de natură
intelectuală, dar care poate fi şi estetică sau emoţională, să fie potenţată prin oferirea de stimulente exterioare, prin surprinderea vizitatorului sau prin implicarea sa
în activităţi mai inedite.
Teatrul muzeal determină o participare a publicului muzeului într-o măsură mai
mare decât o simplă vizită şi privirea colecţiilor. Această participare este, de obicei,
de natură intelectuală şi emoţională. Sunt şi forme de teatru muzeal care duc şi
la implicarea fizică a publicului. Acestea din urmă sunt mai dificil de gestionat
de reprezentanţii muzeului, dar prezintă avantajul stârnirii interesului publicului
în mai mare măsură, generează de multe ori o experienţă inedită şi de mai mare
profunzime, iar această implicare multidimensională a audienţei poate genera
memorii de mai lungă durată. Cu alte cuvinte, vizitatorii muzeului care se implică
nu numai intelectual, ci şi emoţional sau fizic, îşi vor aminti o perioadă mai lungă
de timp mai multe aspecte ale experienţei respective, vor recepta mai rapid
mesajele transmise de muzeu, vor înţelege mai în profunzime aceste mesaje care
le vor genera mai multe idei noi, mai multe sentimente şi vor acumula mai uşor
cunoştinţele noi transmise de muzeu.
O modalitate prin care se poate creşte şi mai mult impactul programului de teatru
muzeal şi prin care se fixează o imaginea mai bine conturată în memoria publicului este permiterea unui contact direct între artişti şi vizitatori, după încheierea
programului. Sunt foarte puţine ocaziile în care oamenii pot discuta cu artişti
profesionişti, iar publicul ar aprecia foarte mult această oportunitate.
Impactul pe care îl are teatrul muzeal depinde de mai mulţi factori. Unii dintre ei
ţin de public, cât de deschis este el, cât de mult se implică, cât de interesat este de
respectivul program sau de subiectul abordat. Alţi factori ţin de organizarea programului de teatru muzeal. Persoanele implicate în realizarea lui îşi pun în mare
măsură amprenta.
Programele de teatru muzeal ar trebui să fie responsabilitatea reprezentanţilor
muzeului, nu a artiştilor. Proiectarea şi organizarea teatrului muzeal trebuie să ţină
cont de contextul specific al muzeului în care se derulează, de obiectivele fixate,
de resursele disponibile etc. La realizarea programelor de teatru muzeal trebuie să
îşi dea concursul mai multe persoane: muzeografi-educatori, artişti profesionişti
ş.a. Fiecare persoană implicată trebuie să aibă responsabilităţi foarte clar definite.
10
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Nu este obligatoriu ca persoanele care „joacă” în programul de teatru muzeal să fie
actori. Este posibil ca şi reprezentanţii muzeului, respectiv muzeografii-educatori,
să joace un rol, să fie „actori” de conjunctură. Desigur că, din punct de vedere al
performanţei artistice, este de preferat să se apeleze la artişti profesionişti. Acest
lucru nu este însă întotdeauna posibil. Nu amintim decât câteva: muzeul nu dispune de resursele necesare pentru a plăti aceşti artişti; timpul poate fi foarte scurt
şi din această cauză, sau din altele, artiştii nu doresc să se implice într-un anumit
program. Există totuşi şi avantaje de natură calitativă legate de dezvoltarea de
programe de teatru muzeal în care protagoniştii să fie muzeografi-educatori.
Aceştia sunt mult mai familiarizaţi cu colecţiile, cu exponatele din muzeu, cu
tematica abordată, şi chiar şi cu publicul muzeului. Din această cauză, în cadrul
unor programe care se bazează pe improvizaţie şi interacţiune cu publicul, ei
ar putea să gestioneze mai bine situaţiile apărute în acest proces decât actorii
profesionişti sau amatori. Dacă se apelează la artişti, este obligatoriu ca aceştia să
fie familiarizaţi cu tematica şi colecţiile muzeului. Este indicat ca ei să fie secondaţi
şi de un muzeograf, dacă este vorba de un program interactiv.
Cu cât artiştii implicaţi în program sunt mai renumiţi, cu atât ei conferă o garanţie
privind calitatea actului cultural şi atrag mai multe persoane la muzeu. Totuşi, sunt
şi categorii de public care nu sunt atât de influenţate de calitatea jocului artistic
– este vorba de copii în general. Pentru ei nu actorii sunt importanţi, ci modul în
care se relaţionează cu aceştia. În special pentru copii, teatrul este un joc în care se
pot implica. Nu este întâmplător faptul că semantic este o apropiere între teatru
şi joc. Poate şi din această cauză copiii sunt mult mai dezinhibaţi decât adulţii în
cadrul programelor de teatru muzeal. Probabil şi din această cauză, a facilităţii cu
care copiii răspund în cadrul programelor interactive de teatru muzeal, muzeografii tind să considere că copiii sunt un public mult mai adecvat pentru programele de teatru muzeal.
Tessa Bridal3 remarcă că teatrul muzeal este, în general, caracterizat de trei
elemente. Scopul său este educaţional şi legat de misiunea muzeului. Al doilea
aspecte se referă la faptul că teatrul muzeal vizează atingerea unor calităţi artistice
deosebite prin utilizarea artiştilor profesionişti, plătiţi sau voluntari. Al treilea element este lungimea programelor acestora – sunt mai scurte decât spectacolele de
teatru obişnuite şi deseori sunt şi interactive.
Asocierea dintre muzeu şi teatru este din ce în ce mai mare în ultimele decade. Acest lucru se datorează în mare parte modificărilor privind muzeologia
3 Tessa Bridal, Exploring museum theater, Altamira, London, 2004, p.6
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contemporană care pune accentul tot mai mult pe interactivitate, pe interdisciplinaritate, pe divertisment, care caută noi forme de educare a publicului şi
interacţiune cu acesta. Această viziune a determinat, de altfel, ca expoziţiile să fie
regândite ca nişte scene, nu ca vitrine. Expoziţiile contemporane dezvăluie patrimoniul, spun poveşti asociate colecţiilor, nu prezintă nişte obiecte de valoare. Unele muzee cooptează în echipa de realizare a unei expoziţii şi scenografi sau persoane cu experienţă în artele vizuale sau teatrale. În viziunea lui Heumann Gurian4,
proiectarea unei expoziţii este similară, într-o abordare contemporană, cu realizarea unei piese de teatru. Expoziţia depinde de negocierea dintre ideile, stilurile şi
viziunile specialiştilor din muzeu (muzeografi, cercetători, specialişti în educaţie,
conservatori etc.), după cum şi piesa de teatru este rezultat al interacţionării dintre
membrii trupei de teatru.
Într-o viziune modernă, într-o oarecare măsură, muzeul însuşi devine un teatru
tridimensional5. Muzeul poate spune o poveste, o poate pune în scenă, incluzând
momente culminante şi momente de respiro pentru vizitator. Nu vom studia în
această lucrare muzeul ca o imensă scenă de teatru, ci ne vom limita la analiza
fenomenului teatrului muzeal ca activitate / program public. Şi Catherine Hughes6
consideră că muzeele sunt teatre speciale, care relatează despre viaţă, despre
spiritul şi activitatea umană, precum şi despre forţele naturii.
Publicul teatrului muzeal este destul de divers. Nucleul acestuia este format din
vizitatorii muzeului. Lee Oestreicher7 consideră că teatrul muzeal este ultima
formă de teatru popular, care se adresează unui public „ne-teatral”. El susţine că
şi în cazul în care publicul vine special la muzeu pentru un program de teatru
muzeal, ei sunt în primul rând vizitatori de muzeu şi apoi spectatori de teatru.
Un argument pentru această observaţie ar fi dat de marele aflux de persoane în
cadrul Nopţii Muzeelor. Aceste persoane sunt interesate de eventualele programe
de teatru, dar ei vin în primul rând la muzeu (pentru a vedea şi altceva decât
colecţiile expuse în mod obişnuit).
Teatrul muzeal este o formă de teatru popular în sensul că publicul este extrem
de divers, nu este un public specializat şi avizat în materie de teatru. Pentru mulţi,
teatrul muzeal este prima formă de teatru cu care se întâlnesc. Pentru unii, aceasta
este singura formă de teatru cu care interacţionează.
4 Eleine Heumann Gurian, Civilizing the museum, Routledge, London – New York, 2006, p. 160.
5 Ibidem, p. 173.
6 Catherine Hughes, op.cit., p.10.
7 Apud Tessa Bridal, Exploring museum theater, p. 3.
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O categorie aparte a publicului programelor de teatru muzeal este formată din
copii / familii. Părinţii preferă aceste forme de programe nu numai pentru că sunt
mai atractive pentru copii, dar şi pentru că sunt o formă neintrusivă de educaţie.
Copiii, la rândul lor, sunt extrem de interesaţi pentru că au senzaţia că se joacă, sau
pentru că intră într-o altă lume, mai fascinantă şi nu simt constrângerile pe care le
asociază în general cu programele educaţionale de orice fel.
Desigur, sunt şi cazuri în care publicul este unul de elită, iubitori de teatru şi
cultură înaltă. Aceştia nu participă în mod obişnuit la programele publice ale
muzeelor, poate cu excepţia unora mai speciale oferite de muzeele de artă. Dacă
programul de teatru muzeal este un eveniment cu totul deosebit, în special prin
caracteristicile artiştilor implicaţi şi unicitatea demersului artistic, atunci ei vor veni
şi la muzeu.
Tessa Bridal8 prezintă mai multe asemănări, dar şi deosebiri între teatrul tradiţional
şi teatrul muzeal. Asemănările sunt legate de respectarea unui anumit protocol
de acţiune, de utilizarea tehnicilor specifice. Jocul artiştilor are la bază un scenariu, există o regie, se folosesc costume şi decoruri etc. Diferenţele sunt destul de
numeroase. Teatrul tradiţional este de obicei contra cost, în timp ce teatrul muzeal
este de multe ori gratuit. În cazul teatrului muzeal este indicat ca subiectul „pieselor jucate” să fie legat de muzeu, de tematica sa, de colecţiile sale. De obicei, teatrul
muzeal durează mai puţin decât teatrul tradiţional. De asemenea, interacţiunea cu
publicul este mai puternică. Toate acestea influenţează atât publicul
(caracteristici şi aşteptări), dar şi modul de proiectare şi organizare a programelor
de teatru muzeal.
Diferenţele sunt de cele mai multe ori generate de caracterul diferit al celor două
tipuri de organizaţii culturale implicate: muzeul şi teatrul. Artiştii doresc să nu fie
îngrădiţi în exprimarea lor creatoare, în timp ce muzeul este obligat să impună
anumite limitări. Poate că cea mai importantă restricţie este cea dată de protejarea
maximă a patrimoniului deţinut. Aceasta impune respectarea unor reguli foarte
stricte, de care trebuie să se ţină cont la proiectarea programului de teatru muzeal.
Specificul muzeului, ca şi obiectivele sale legate de inserarea de programe de
teatru muzeal, fac ca un proiect teatral în muzeu să fie diferit de un proiect teatral
derulat în alte spaţii.
Nu întotdeauna aceste diferenţe sunt evidente, din punctul de vedere al publicului. Totuşi, procesul de proiectare şi organizare este specific. Muzeul influenţează
8 Tessa Bridal, Exploring museum theater, pp. 9-10.
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în mod determinant tematica abordată, regia programului şi scenografia adoptată.
De asemenea, modul de relaţionare a actorilor la public este diferit în teatrul
muzeal faţă de teatrul tradiţional, obiectivele educaţionale fiind mai importante în
primul caz.
Se pot identifica mai multe efecte pozitive ale teatrului muzeal, atât asupra
muzeului, cât şi asupra publicului. George Hein9 arată că teatrul muzeal este o
unealtă „puternică” prin care se face corelaţia dintre vizitatori şi obiectele expuse,
respectiv colecţiile muzeului. Permite vizitatorilor să utilizeze imaginaţia şi să
îmbogăţească semnificaţiile obiectelor prezentate în expoziţii, contribuie la
interpretarea colecţiilor.
Teatrul muzeal ar putea aduce într-un anumit muzeu un public mai select, mai
elitist, care în mod obişnuit nu ar fi interesat de un anumit subiect. De exemplu,
o persoană interesată de artă care nu este interesată de natură nu ar intra într-un
muzeu de istorie naturală. Totuşi, dacă muzeul acela prezintă un spectacol inedit,
ar putea fi curios şi deschis către această nouă experiență culturală. Prin urmare,
teatrul muzeal poate atrage către muzeu persoane care în mod obişnuit nu ar dori
să îl viziteze. În acest context, este foarte important ca experienţa acestor persoane să fie pozitivă. În cazul în care ei sunt plăcut impresionaţi, vor recepta mai
bine mesajele transmise prin intermediul programului de teatru muzeal la care
au participat. De asemenea, ei îşi vor îmbunătăţi imaginea despre muzeu, îl vor
recomanda şi altor persoane şi probabil că vor reveni şi la alte programe publice
ale acestuia.
Un alt avantaj pe care teatrul muzeal în poate aduce unui muzeu este legat de
imagine. Teatrul muzeal poate moderniza expunerea pe două componente. Pe
de o parte, poate face ca un muzeu să fie mai dinamic, să fie receptat ca fiind mai
modern, mai aproape de gusturile şi interesele societăţii contemporane. Pe de
altă parte, teatrul muzeal poate aduce o componentă suplimentară, un mesaj
nou asociat cu o expunere învechită, care nu tratează suficient de complex o
anumită tematică sau nu inserează noile direcţii de cunoaştere asociate tematicii
specifice. De exemplu, într-un muzeu al unui oraş, a cărei expunere nu prezintă
istoria recentă a localităţii sau aspecte noi descoperite ca urmare a unor studii
mai recente, se pot dezvolta programe de teatru muzeal pentru a prezenta aceste
aspecte.
Teatrul este mai flexibil decât muzeul. Acest lucru ar putea fi exploatat prin proi9 George E. Hein, Learning inthe museums, pp. 168-169.
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ectare de programe de teatru muzeal care să abordeze probleme controversate.
De exemplu, discutarea unui fenomen social cu implicaţii diverse. Simpla prezentare a colecţiilor nu poate să intre în profunzimea unor tematici, iar etichetele nu
permit prezentarea prea multor date şi comentarii. În plus, sunt şi situaţii în care
cercetătorii nu se pun de acord între ei, fiecare având propria viziune asupra tematicii respective. Toate aceste niveluri de înţelegere, toate teoriile pot fi aduse în faţa
publicului în cadrul unor programe de teatru muzeal. Catherine Hughes10 arată
că este bine să se utilizeze teatrul muzeal pentru „a pune în discuţie cunoaşterea,
pentru a abordă dileme etice şi pentru a explora idei din diverse perspective.
Astfel se reușește în mod convingător să se facă o trecere în revistă a cunoştinţelor
şi teoriilor, se poate contextualiza informaţia.
Un alt avantaj al teatrului este faptul că acesta este asociat cu tendinţe noi, cu dinamismul societăţii contemporane mai mult decât muzeul. Noile forme de teatru
dezbat nu numai noi forme de exprimare artistică, ci şi probleme şi idei cu care se
confruntă societatea prezentă. Prin urmare, asocierea dintre teatru şi muzeu aduce
un plus de imagine muzeului, creează o legătură mai puternică şi atractivă între
muzeu şi societate.
În ciuda acestor efecte pozitive, teatrul muzeal poate întâmpina piedici tocmai
din interiorul muzeului. Unii reprezentanţi ai muzeelor ar putea considera programele de teatru muzeal ca fiind forme de divertisment, ca fiind abordări prea
superficiale ale unor tematici ştiinţifice. Ei pot considera ca muzeul este ştiinţă,
este o organizaţie serioasă care urmăreşte obiective academice. Pentru aceştia
propunerea de programe de teatru muzeal ar putea să reprezinte o alunecare spre
„showbiz”.

Forme de teatru muzeal
Alexandra Zbuchea

Complexitatea conceptului de teatru muzeal, ca şi diversitatea formelor subsumate lui, sunt recunoscute şi de Tessa Bridal11. Aceasta prezintă mai multe tipuri de
teatru muzeal:
10 Catherine Hughes, op.cit., p.11.
11 Tessa Bridal, Exploring museum theater, pp. 1-2.
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- spectacole de teatru predefinite, teatru formal
- spectacole de tip improvizaţie (fără script predefinit)
- istorie vivantă (living history) – personaje reale care au trăit în diverse epoci
sunt personificate de actori amatori sau profesionişti, plătiţi sau voluntari, care
interacţionează cu audienţă fără a avea la bază cu script pentru dialog
- reconstituiri (reenactments) – personaje în costume de epocă, profesionişti sau
amatori, care derulează o activitate planificată în avans
- interpretări ale tinerilor, proiectate ca să îi integreze în muzeu (nu neapărat legate de tematica muzeului sau a expoziţiilor sale)
- activităţi educative prezentate de actori – pot fi mai convingătoare datorită impactului suplimentar pe care îl poate avea interpretarea profesionistă
- mascote.
Catherine Hughes12 evidenţiază câteva forme de teatru muzeal pe care le
consideră mai eficiente şi adecvate contextului oferit de muzeu:
- improvizaţia - oferă o gamă largă de informaţii determinate de interesul
audienţei şi, fiind mai flexibilă, poate să explice anumite procese în profunzime
- păpuşi şi marionete – se poate alege dintr-o mare diversitate de forme şi atrag în
mod special copiii şi familiile
- storytellers (povestitori) – prezintă avantajul personificării şi al interacţionării
directe şi plăcute cu publicul
- artă de tip performance – se poate adresa în mod adecvat unui public mai elitist
- teatru muzeal participativ - poate prezenta atât personaje reale, cât şi ficţionale
- dramatizări creative – sunt date mai multe abordări care au în vedere copiii: jocul
obiectelor (pantomimă generată de obiecte din colecţiile muzeului), jocul partenerilor (o echipă sugerează diverse activităţi, fenomene), ş.a.
12 Catherine Hughes, op.cit., pp.60-80.
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Formele de teatru muzeal sunt extrem de diverse, practic aici putând intra orice
formă de exprimare artistică care utilizează tehnici teatrale în sens larg. O lista
neexhaustivă a acestor forme include: teatru clasic, teatru inspirat din colecțiile
muzeului, pantomimă, commedia dell’arte, teatru neconvenţional, teatru interactiv / improvizaţie, teatru experimental, teatru-videoproiecţie, spectacol de
magie, animaţie, teatru pentru copii, teatru documentar, teatru popular, spectacol
de dans, spectacol “lectură”, recital de poezie, operă, vodevil, concert de muzică
clasică, concert de muzică – alta decât muzica clasică, spectacol de arte vizuale –
performance, one man show, spectacol de divertisment, statui vivante,
storytelling (povestire interpretată), teatru cu marionete (pentru copii sau adulţi),
proiecţie video cu diferite fragmente din piese de teatru şi / sau alte aspecte, etc.
Această enumerare arată cât de dificilă este definirea unei tipologii cuprinzătoare
a programelor de teatru muzeal.
O primă clasificare a programelor de teatru muzeal se poate face în funcţie de
caracteristicile „actorilor” implicaţi. Muzeul poate colabora cu artişti profesionişti,
poate apela la muzeografii săi, la voluntari (care nu sunt artişti ca profesie) sau
poate implica şi publicul. Fiecare alternativă prezintă avantaje şi dezavantaje.
Artiştii profesionişti au atât talentul şi cunoştinţele adecvate, cât şi suficientă
experienţă pentru a asigura o prestaţie artistică de calitate. De asemenea, ei pot
să ofere publicului o garanţie a calităţii programului de teatru muzeal, putând fi
o atracţie în sine, un stimulent important în a veni la muzeu. Însă, uneori ei nu
cunosc suficient de bine muzeul, misiunea sa, colecţiile pe care le deţine, publicul
vizat. Din această cauză, deşi din punct de vedere artistic un anumit program de
teatru muzeal este de foarte bună calitate, el poate să nu fie foarte adecvat din
punct de vedere al obiectivelor educaţionale ale muzeului. Pentru a se elimina
aceste riscuri este necesar ca artiştii implicaţi în programele de teatru muzeal să fie
familiarizaţi cu muzeul şi patrimoniul său, să aibă o imagine foarte clară cu privire
la obiectivele programului şi la publicul care va participa. Acest lucru presupune
o anumită disponibilitate a artiştilor, dar şi petrecerea unui timp suplimentar în
muzeu, discuţii cu reprezentanţii acestei organizaţii, respectiv ar presupune un
efort suplimentar pe lângă cel necesar pentru pregătirea piesei propriu-zise. Acest
lucru trebuie luat în consideraţie la proiectarea programului de teatru muzeal
sub mai multe aspecte. Trebuie alocat mai mult timp pentru acest proces. Trebuie
incluse aceste activităţi şi interacţiuni prealabile între artişti şi muzeu. Trebuie
inclusă o sumă suplimentară în remuneraţia artiştilor, ţinându-se cont că este un
efort suplimentar pe care aceştia îl fac.
Problema remuneraţiei artiştilor este destul de spinoasă. Pe de o parte muzeele
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nu au suficiente fonduri pentru activităţile publice (de altfel sumele sunt insuficiente şi în ceea ce priveşte administrarea colecţiilor). Pe de altă parte, pot apărea o
serie de probleme administrative privind decontarea acestor programe. Cea mai
adecvată soluţie este găsirea unor surse externe de finanţare: sponsorizări sau
programe de finanţare a unor proiecte culturale. Desigur, sunt şi situaţii în care
colaborarea cu artiştii se face pe bază de voluntariat. Această soluţie este, evident,
convenabilă din punct de vedere financiar pentru muzeu. Totuşi, chiar dacă artiştii
sunt deschişi şi dornici să susţină muzeul în activitatea sa publică, ei sunt simultan implicaţi în mai multe proiecte, iar dintre acestea, cele remunerate vor avea
prioritate. Deci în această situaţie există riscul ca ei să nu acorde suficient timp
şi energie pregătirii programului de teatru muzeal, deoarece priorităţile lor ar fi
altele, în ciuda faptului că îşi doresc să participe în programul muzeului.
În cazul în care „actorii” sunt muzeografi sau voluntari, costurile programului de
teatru muzeal se diminuează. Utilizarea personalului din muzeu prezintă avantajul major că acestea cunoaşte tematica muzeului, colecţiile sale, înţelege în
profunzime obiectivele urmărite şi este familiarizat cu publicul. Pe de altă parte,
el nu dispune de cele mai multe ori de talentul necesar şi de cunoştinţe specializate privind tehnicile teatrale, de interacţiune cu publicul în contextul teatrului
etc. Desigur, este posibil ca personalul muzeului să fie corespunzător pentru
nevoile specifice unul anumit program şi să nu fie obligatorie participarea unor
artişti profesionişti. De exemplu, este posibil ca programul să nu fie de o mare
complexitate, sau ca publicul să fie format din copii (mai puţin pretenţioşi), sau ca
muzeografii să fie foarte talentaţi şi ei să aibă experienţă în participarea în astfel
de programe. În cazul voluntarilor, adică al unor persoane care nu sunt artişti sau
nu lucrează pentru muzeu dar care doresc să participe în cadrul unor programe
de teatru muzeal, se pot întâlni aceleaşi dezavantaje cu privire la lipsa talentului şi
a experienţei ca şi în cazul muzeografilor. Este însă posibil şi ca aceşti voluntari să
fie artişti amatori, cu ceva experienţă în sfera teatrului. În acest context ei ar putea
să fie mai potriviţi pentru a juca în programul muzeal comparativ cu muzeografii. Voluntarii prezintă acelaşi dezavantaj ca şi artiştii profesionişti cu privire la
necunoaşterea în profunzime a misiunii muzeului, a semnificaţiei patrimoniului
său sau cu privire la necunoaşterea publicului organizaţiei. Prin urmare, voluntarii
trebuie să primească o instruire specială nu numai cu privire la programul de teatru muzeal propriu-zis ca proces artistic, ci şi cu privire la rolul muzeului ca instituţie
culturală şi educativă, la semnificaţie colecţiilor şi la obiectivele programului de
teatru muzeal.
Atragem atenţia că într-un program de teatru muzeal pot participa persoane cu
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statute diferite, atât artişti, cât şi muzeografi sau voluntari. De exemplu, este posibil ca în cadrul unui program de teatru muzeal să se apeleze numai la un regizor
profesionist pentru a construi mai bine programul, dar actorii să fie muzeografi şi /
sau voluntari. De multe ori, în cadrul unui program de teatru muzeal se constituie
echipe formate dintr-un artist şi un muzeograf. Această echipă este potrivită pentru că artistul profesionist ar putea ghida procesul artistic, în timp ce muzeograful
ar avea ca responsabilitate atingerea obiectivelor şi ar putea garanta respectarea
corectitudinii conţinutului informaţiilor transmise în cadrul programului.
Pe lângă protagoniştii la programul de teatru muzeal care reprezintă muzeul,
indiferent dacă sunt artişti, muzeografi sau voluntari, mai pot participa şi persoane
din public. Audienţa poate fi determinată să devină parte activă a programului,
să contribuie la construirea lui. În acest caz, organizatorii trebuie să se asigure că
rolurile îndeplinite de public sunt compatibile cu caracteristicile şi abilităţile lor.
De asemenea, ei trebuie să stimuleze şi să susţină implicarea membrilor audienţei
în program, prin tehnici specifice.
O a doua clasificare posibilă a programelor de teatru muzeal este în funcţie de
raportul dintre protagonişti şi public. Astfel, se identifică următoarele categorii de
programe: program de tip spectacol, program de tip improvizaţie şi program participativ. Prima categorie include programele cele mai uşor de organizat dar pot
pune mai multe probleme de natură logistică. Aici intră toate spectacolele care
sunt derulate de organizaţii culturale în alte locaţii (teatre, săli de concerte etc.) şi
care sunt preluate parţial sau integral de către muzeu. Acesta pune la dispoziţie
numai spaţiul necesar şi logistica. De exemplu, în iunie 2009 la Muzeul de Artă din
Cluj s-a jucat „Bărbierul din Sevilla” de către Opera Naţională din Cluj. Desigur, de
obicei spectacolele preluate sunt de mai mici dimensiuni, presupun mai puţini
actori, necesită o scenă mai mică. În cazul unor spectacole de amploare, cu mulţi
protagonişti, cu decoruri voluminoase, muzeul trebuie să asigure un spaţiu adecvat, mai greu de găsit în interiorul clădirii chiar şi în cazul în care muzeul respectiv
are sală de conferinţă / spectacol. O altă problemă pe care o ridică aceste spectacole, în special în cazul concertelor de muzică derulate în spaţii mai mari, este
asigurarea instalaţiilor de sunet şi de lumini necesare. Publicul acestor programe
este eminamente „spectator”, adică el priveşte prestaţia artiştilor fără să intervină.
De cele mai multe ori audienţa este interesată de aceste programe datorită calităţii
pieselor propuse sau datorită prestigiului artiştilor. Sunt şi persoane care vin de
curiozitate, să vadă cum se poate transpune un astfel de spectacol în contextul
unui muzeu, care prezintă anumite limitări.
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Programul de tip improvizaţie este tot o categorie de spectacol, dar scriptul
permite adaptarea acestuia în funcţie de contextul particular în care se derulează,
respectiv în funcţie de public, de reacţiile acestuia. De exemplu, George Hein13
prezintă 2 tipuri de teatru interactiv de acest gen la Muzeul Cercetaşilor (Boy
Scounts Museum). În acestea, publicul influenţează determinant prezentările
audio-vizuale. În aceste programe, publicul votează care este răspunsul care
trebuie dat în cazul unor provocări specifice. De exemplu, într-un caz, o grupă de
cercetaşi caută un copil care s-a pierdut. Vizitatorii decid unde să se uite pentru a
găsi copilul. În funcţie de alegerea publicului, se continuă cu o anumită variantă
a scenariului. Nu întotdeauna programele de tip improvizaţie depind de public.
Este posibil ca artiştii şi / sau muzeografii implicaţi să fie cei care să decidă la un
moment dat cursul scenariului, să improvizeze, să modifice scriptul sugerat iniţial.
Este însă recomandat ca să se ţină cont de opinia şi reacţiile publicului. Este bine
să se implice direct audienţa, pentru a-i atrage atenţia mai mult, pentru a-i stimula
interesul, pentru a-l determina să facă judecăţi de valoare şi a creşte gradul de
retenție a mesajelor transmise.
Programele participative sunt acele programe în care publicul devine protagonist.
Copiii şi adolescenţii sunt în general mai deschişi către astfel de propuneri. Tinerii
şi adulţii sunt mai inhibați, mai puţin doritori să devină artişti ad-hoc. Totuşi, în
context adecvat şi prin mijloace personalizate, orice persoană ar putea fi stimulară
să participe într-un astfel de program. Desigur, cel puţin o persoană trebuie să
coordoneze activitate, să direcţioneze participanţii. În general aceste programe
sunt de scurtă durată şi nu este indicat să se accepte mulţi participanţi. În general aceste programe sunt extrem de educative, urmărind ca publicul să înveţe,
să înţeleagă anumite fenomene prin implicare directă într-un scenariu ale cărui
linii directoare au fost planificate în avans. Desigur, este posibil să se dezvolte şi
programe în care numai câteva persoane din public devin protagonişti, restul
rămânând spectatori.
O a treia clasificare a teatrului muzeal se poate face în funcţie de caracterul
prestaţiei dramatice. Această tipologie este în continuă transformare, deoarece
formele de teatru contemporan se diversifică în continuu. Principalele categorii
de programe, conform acestei clasificări, sunt: programe de teatru, programe de
muzică, programe de dans, recitaluri de poezie şi lectură, spectacol de lumini şi
sunet, interpretarea unui personaj. Fiecare categorie prezintă mai multe subcategorii, unele dintre acestea fiind la interferenţa dintre genuri. Astfel, teatrul poate
fi teatru clasic (dramă, comedie), pantomimă, teatru muzical, teatru de animaţie,
13 George Hein, op.cit., p. 174.
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teatru de păpuşi-marionete, teatru pentru copii, teatru alternativ / experimental
de diverse tipuri. Programele muzicale pot fi de tip operă, operetă / vodevil, sau
concerte. Acestea din urmă pot fi concerte de muzică clasică (incluzând programe
de muzică simfonică, muzică de cameră, recitaluri etc.), concerte de muzică
populară, concerte de muzică uşoară (incluzând aici toate celelalte genuri muzicale, cum ar fi folk, rock, jazz, etc.). Dansul poate fi, la rândul său divizat în balet
clasic şi contemporan, dans sportiv, dans de societate, dans popular etc. Şi formele
de programe de dans pot fi extrem de diverse, existând foarte multe stiluri de
dans. Există şi forme hibride de programe, precum teatru-lectură, teatru-dans etc.
Interpretarea unui personaj este o tehnică extrem de utilă în contextul teatrului
muzeal, deoarece astfel se pot „aduce la viaţă” personaje istorice (de exemplu
Vasile Pârvan), protagonişti din opere de artă şi alte genuri de creaţii artistice
(de exemplu tătăroaica pictată de Iosif Iser – tablou aflat în colecţiile Muzeului
Naţional de Artă al României), se pot construi personaje atractive şi cu semnificaţie
(de exemplu mascote) care să transmită în mod distractiv şi convingător mesaje, care să îi implice pe vizitatori în procese educative şi în activităţi relaxante.
Acest personaj va interacţiona cu vizitatorii, va spune povestea vieţii sale, a
experiențelor personale, dar şi elemente specifice culturii sale, perioadei istorice,
domeniului său de expertiză, sau va contribui la interpretarea unor piese din
colecţiile muzeului.
Programele de teatru muzeal pot fi asociate şi cu alte programe publice ale
muzeului. Pot fi mai multe abordări. Se poate ca în cadrul unor programe
educaţionale modulare să se introducă şi un modul de teatru muzeal având
obiective pur educaţionale. De exemplu, la Muzeul Naţional de Istorie Naturală
„Grigore Antipa” s-au inserat în mai multe rânduri module în cadrul cărora copiii participanţi puteau învăţa să facă origami şi teatru de animaţie. La Muzeul
Ţăranului Român este un program educaţional în cadrul căruia copiii învaţă să
facă marionete şi să dezvolte un spectacol specific. O altă strategie posibilă este
ca să se crească valoarea unui program public prin asociere cu un spectacol. De
exemplu, numeroase muzee din străinătate oferă posibilitatea sărbătoririi zilei de
naştere a copiilor la muzeu. În cadrul acestor programe se poate da un spectacol
de pantomimă, sau se pot folosi mascote.
De asemenea, programele de teatru muzeal pot fi „scoase” din muzeu. Nu este
obligatoriu ca ele să se desfăşoare în clădirea muzeului. Ele pot să aibă loc şi în
spaţiile exterioare asociate muzeului, cum ar fi în curtea muzeului sau pe stradă,
în faţa muzeului. Această din urmă locaţie prezintă avantajul atragerii atenţiei şi
a nevizitatorilor, a persoanelor care întâmplător trec prin zonă. În acest fel eveni21
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mentul capătă amploare, şi impactul său poate creşte şi în rândul unor persoane
care altfel nu ar fi expuse activităţii muzeului. O strategie adecvată pentru a
creşte impactul şi asupra altor categorii de public decât vizitatorii muzeului este
desfăşurarea unor programe de teatru muzeal în şcoli, sau în parcuri publice. Copiii prezenţi pot fi implicaţi în aceste programe. Desigur, lipsa colecţiilor, precum şi
specificul locaţiilor respective, pot genera probleme de natură organizatorică de
care trebuie să se ţină cont la proiectarea programului.
O altă delimitare între tipurile de programe de teatru muzeal se poate face în
funcţie de durata acestora. Pe de o parte, se poate vorbi de programe punctuale,
de intervenţii singulare. De exemplu, o piesă de teatru care se joacă o singură dată
în muzeu. Pe de altă parte, se pot dezvolta proiecte mai complexe de mai lungă
durată, cu caracter ciclic. În acest context nu este recomandată propunerea unor
„stagiuni” de tipul celor care sunt în mod obişnuit în teatre. Se poate în schimb
propune un proiect de teatru muzeal care să aibă mai multe etape şi care să se
deruleze de-a lungul mai multor luni. Sau se poate realiza o colaborare pe termen
lung între un muzeu şi o trupă de teatru, care să se materializeze în mai multe
programe, diferite între ele dar încadrate unei anumite tematici, adecvate pentru
muzeul respectiv.

Dezvoltarea programelor de teatru muzeal
Alexandra Zbuchea

Ca orice alt program public al muzeului, teatrul muzeal trebuie să se dezvolte pe
baza unei strategii coerente. Ideal este ca programele să fie proiectate din timp,
cel puţin pe baza unor planuri anuale. Sunt şi situaţii în care organizatorii nu au
la dispoziţie atât de mult timp pentru proiectarea şi implementarea programului.
Chiar şi în acest caz, este indicat să se construiască o strategie care să stea la baza
acţiunilor din cadrul programului respectiv.
Definirea strategiei presupune în principal fixarea obiectivelor programului de
teatru muzeal, alegerea tipului de teatru muzeal cel mai potrivit în contextul dat,
administrarea şi finanţarea programului de teatru muzeal, organizarea programului, promovarea sa, derularea acestuia, precum şi evaluarea rezultatelor. Toate
aceste elemente trebuie să ţină cont de cadrul general al muzeului, de misiunea
acestuia, de imaginea pe care o are, de resursele disponibile, în general de contex22
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tul în care se dezvoltă programul de teatru muzeal.
Obiectivele programelor de teatru muzeal sunt / ar trebui să fie în primul rând
educaţionale. Ele ajută la transmiterea unor idei, a unor mesaje către public care
să contribuie la dezvoltarea intelectuală şi spirituală a publicului. Prin intermediul programelor de teatru muzeal, muzeul face cunoscută tematica sa specifică,
colecţiile sale, activitatea de cercetare derulată. Teatrul muzeal contribuie la interpretarea patrimoniului şi îl ajută pe public să îl înţeleagă mai bine, să aibă o privire
mai complexă asupra sa. Programele de teatru muzeal pot urmări o gamă foarte
variată de obiective educaţionale. Ele pot ajuta publicul să înţeleagă mai bine un
obiect de patrimoniu, un proces istoric sau artistic, pot să transmită informaţii
despre comportamentul animalelor sau despre simţurile umane. De asemenea, se
pot fixa ca obiective educaţionale ca prin teatrul muzeal publicul să dobândească
anumite abilităţi practice.
Un alt obiectiv frecvent al programelor de teatru muzeal, în special în cazul în
care acestea sunt spectacole formale în care publicul nu intervine, este divertismentul. De exemplu, destul de multe muzee propun publicului său concerte de
muzică clasică sau piese de teatru cunoscute având ca scop relaxarea publicului,
oferirea unei ocazii de divertisment, şi prin aceasta mai marea apropiere a acestuia
de muzeu. De asemenea, oferirea de programe de teatru muzeal poate atrage la
muzeu categorii de public nou, care altfel nu ar fi interesate de oferta şi patrimoniul pe care îl deţine.
Unele muzee oferă şi programe de teatru muzeal pentru a-şi dezvolta imaginea.
Publicul ar fi surprins de o astfel de diversificare a ofertei, ar vedea o atitudine
proaspătă vis-a-vis de oferta publică a muzeului respectiv şi deci şi-ar îmbunătăţi
opinia despre acea organizaţie. Prezenţa ofertei de teatru muzeal nu înseamnă numai o diversificare a ofertei, dar şi o promisiune pe care un muzeu o face publicului, deci o nouă conturare a imaginii. Teatrul muzeal este asociat cu deschidere
către diverse categorii de public dar şi către cooperare cu alte organizaţii culturale,
este asociat cu atribute precum dinamism şi interdisciplinaritate, chiar cu interactivitate - în funcţie de forma de teatru muzeal aleasă.
În funcţie de caracteristicile sale, de istoria programelor publice pe care le propune publicului, de resursele şi misiunea sa generală, fiecare muzeu alege unul
sau mai multe dintre obiectivele menţionate anterior. Ţinând cont de faptul că
orice muzeu are ca misiune educarea publicului în diverse forme şi pe diverse
domenii, credem că este obligatoriu ca programele de teatru muzeal derulate de
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un muzeu să urmărească în mod obligatoriu şi obiective de natură educaţională.
Se constată că de multe ori tocmai acestea sunt evitate în cea mai frecventă formă
de teatru muzeal – spectacolul preluat integral (de exemplu concerte de muzică
de cameră, spectacole de teatru clasic).
Indiferent de natura obiectivelor urmărite prin intermediul teatrului muzeal,
acestea trebuie să fie foarte clar formulate. De asemenea, este extrem de important ca aceste obiective să fie cunoscute de toţi membrii echipei implicate în acel
program, atât reprezentanţii muzeului, cât şi artiştii – după caz.
Dezvoltarea şi derularea unui program de teatru muzeal implică costuri multiple.
Cu cât artiştii implicaţi sunt mai numeroşi şi mai faimoşi, cu cât programul este
mai complex, cu atât programul va costa mai mult. Se pune întrebarea de unde
poate muzeul obţine fondurile necesare. Ca şi în cazul altor programe publice,
sursele sunt două – fonduri proprii şi fonduri atrase. Ţinând cont că fondurile
proprii sunt destul de puţin numeroase pentru programe publice, cea mai bună
cale este atragerea de sponsori sau propunerea de proiecte culturale la diverse
programe de finanţare în cultură. Ambele direcţii trebuie abordate din timp pentru a avea şanse de reuşită.
Atragem atenţia şi asupra faptului că deşi pare facil de derulat un program de
teatru muzeal, pentru ca el să fie de calitate, profesionist şi cu impactul aşteptat la
public, trebuie avute în vedere numeroase aspecte organizatorice. Toate acestea
pot însemna costuri suplimentare şi eforturi administrative speciale. Menţionăm
numai cele mai frecvente elemente care ar trebui avute în vedere la construirea
bugetului şi la proiectarea programului de teatru muzeal: locaţia şi amenajarea
acesteia (lumini, instalaţie de sunet, decoruri), gestionarea traficului publicului
(locul unde acesta va sta şi facilităţile necesare, culoarele de circulaţie asigurate),
costume, instalarea decorurilor şi a echipamentelor necesare (trebuie ţinut cont
şi de costurile de reparaţie care vor apărea în cazul în care este vorba de o „scenă”
care va fi amplasată în muzeu o perioadă mai lungă de timp). Desigur o parte
dintre aceste costuri sunt acoperite prin utilizarea personalului muzeului, atunci
când este posibil.
De multe ori resursele disponibile determină şi alegerea colaboratorilor, respectiv
selectarea membrilor echipei implicate în programul de teatru muzeal. Construirea echipei implicate în proiectul de teatru muzeal este o altă provocare.
Abilităţile membrilor echipei, precum şi alocarea responsabilităţilor sunt foarte
importante pentru buna proiectare, organizare şi derulare a programului de teatru
24
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muzeal.
În cazul în care este vorba de un spectacol preluat (un recital de muzică, un spectacol de teatru formal etc.), atunci această etapă se simplifică. Responsabilitățile
reprezentanţilor muzeului se limitează la organizarea evenimentului (constând în special în asigurarea şi amenajarea spaţiului, precum şi în promovarea manifestării). În cazul în care se construieşte o formă de teatru muzeal
personalizată pentru muzeu, această etapă este vitală pentru crearea premiselor
necesare ca evenimentul să fie corespunzător, iar obiectivele să fie îndeplinite.
Reprezentanţii muzeelor pot îndeplini roluri multiple. Ei trebuie să se asigure că
misiunea muzeului este respectată, precum şi că programul propus are capacitatea de a duce la atingerea obiectivelor. O altă responsabilitate importantă
este legată de utilizarea optimă a patrimoniului şi raportarea corectă la acesta în
contextul programului. Ei trebuie să se asigure că patrimoniul este protejat, dar
în acelaşi timp el este şi corect interpretat şi pus în valoare în mod adecvat. De
asemenea, reprezentanţii muzeului trebuie să fie avocaţii publicului muzeului în
momentul proiectării programului de teatru muzeal. Ei trebuie să se asigure că
nevoile şi dorinţele publicului sunt satisfăcute prin programul propus.
În unele cazuri, reprezentanţii muzeului pot fi şi interpreţi / actori în cadrul
programului de teatru muzeal. Desigur, ei sunt în cel mai bun caz actori
amatori, persoane cu ceva talente artistice dar fără pregătire de specialitate.
Totuşi, este avantajos ca în programul de teatru muzeal să participe activ, ca
actori, şi muzeografi-educatori. Cunoştinţele lor de specialitate, cu privire
la tematica colecţiilor şi a programului respectiv, îi ajută să transmită corect
informaţiile către participanţii la programul de teatru muzeal. De asemenea, ei au
experienţă în lucrul cu publicul muzeului în cadrul unor programe educaţionale,
ceea ce determină o mare flexibilitate a lor faţă de reacţiile publicului şi în
interacţiunea cu el. În cazul în care este vorba de programe de teatru muzeal
formal, clasic, respectiv în cazul în care muzeu numai găzduieşte spectacole
şi nu este interacţiune directă în artişti şi public, atunci este mai indicat ca cei
care interpretează să fie actori profesionişti, sau actori amatori cu experienţă
îndelungată.
Atunci când artiştii profesionişti sunt implicaţi în programe de teatru muzeal, ei
trebuie să fie familiarizaţi cu muzeul, cu misiunea sa, cu colecţiile sale, precum
şi cu obiectivele specifice programului în care participă. Astfel ei vor putea să îşi
adapteze interpretarea artistică nu numai în funcţie de public, de reacţiile aces25
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tuia, ci şi în funcţie de contextul muzeului, de obiectivele programului. Familiarizarea artiştilor cu muzeul este un proces de durată, presupune o investiţie de timp
şi muncă suplimentară din partea artiştilor. Prin urmare este nevoie ca programul
să fie proiectat şi organizat din timp. De asemenea, este important ca artiştii să fie
stimulaţi corespunzători pentru a avea timpul şi disponibilitatea necesare pentru
pregătirea programului de teatru respectiv.
În cazul în care programul de teatru muzeal este preluat, eforturile organizatorice sunt mai mici. Muzeul trebuie să se concentreze pe asigurarea spaţiului, pe
punerea la dispoziţie a echipamentelor şi instalaţiilor necesare, să asigure protejarea colecţiilor dacă sunt riscuri şi să promoveze manifestarea. În cazul în care
programul este unul personalizat pentru obiectivele specifice muzeului şi pentru
colecţiile sale, atunci proiectarea programului este un proces mai complex şi de
durată. Catherine Hughes14 prezintă etapele de realizare a unui spectacol de teatru
muzeal. La baza procesului stă construirea scenariului. El poate fi realizat fie de
către un reprezentant al muzeului (de preferinţa un muzeograf–educator), fie de
un scenarist profesionist – consultant extern, fie de o echipă format din cei doi. Foarte important în acest proces este alegerea temei programului, respectiv a subiectului abordat. Pentru buna derulare a întregului program trebuie să existe un
regizor care să coordoneze actorii implicaţi. Alegerea lor este o altă provocare, aşa
cum am arătat anterior. Alte persoane care ar trebui să fie implicate în producerea
unui spectacol de teatru muzeal sunt: muzeograful / curatorul expoziţiei cu care
este asociat programul de teatru muzeal, designerul acelei expoziţii / al muzeului,
reprezentanţi ai departamentului de educaţie, specialişti ai muzeului care să poată
fi consultanţi de specialitate, mecanici etc.
O altă etapă importantă pentru buna desfășurare a unui spectacol de teatru
muzeal este proiectarea costumelor. Ele trebuie să aibă un design adecvat pentru
subiectul teatrului propus, dar şi pentru contextul oferit de muzeu. De asemenea, costumele pot avea o contribuţie importantă la transmiterea mesajelor şi la
îndeplinirea obiectivelor educaţionale. Pe de altă parte, realizarea unor costume
speciale, personalizate implică costuri suplimentare mai mari. Este recomandat ca
pentru proiectarea costumelor să se apeleze la un designer vestimentar, care să lucreze în strânsă cooperare cu cel puţin un muzeograf pentru a asigura acurateţea
şi concordanţa propunerii, în funcţie de tematică, adevărul istoric dacă este cazul,
şi de obiectivele programului.
Numai ţinându-se cont de contextul în care se derulează şi de obiectivele programului, teatrul muzeal poate contribui la interpretarea adecvată a colecţiilor.
14 Catherine Hughes, op.cit., pp.98 sq.

26

Teatrul muzeal - abordări

Altfel, el ar putea fi mai mult un program de divertisment. Interpretarea obiectelor este vitală pentru ca publicul muzeului să se familiarizeze cu obiectele
muzeului într-un mod plăcut şi interesant. Procesul de interpretare a colecţiilor
în contextul unui program de teatru muzeal este un proces de negociere între
reprezentanţii muzeului şi artiştii implicaţi în acel program.
Teatrul muzeal poate veni în ajutorul muzeografilor pentru a interpreta obiectele
expuse şi pe cele din colecţii, în aşa fel încât vizitatorii să poată înţelege istoria şi
natura acelor obiecte. Ian Hodder15 arată că toate obiectele culturale incluse în
patrimoniul muzeal pot fi asociate cu trei categorii de semnificaţii: semnificaţia
funcţională, semnificaţia simbolică şi conţinutul semnificant. Primul palier,
semnificaţia funcţională, se referă la caracteristicile tehnice şi funcționale ale
obiectului, cum ar fi proprietăţile tehnologice, funcţiile ideologice, cele legate
de sentimentele umane determinate, de credinţe religioase etc. Este evaluată
capacitatea obiectului de a îndeplini anumite funcţii. Al doilea palier, cel al
semnificaţiei simbolice, se referă la codurile şi structurile care sunt asociate respectivului obiect. Al treilea nivel este legat de conţinutul subiectiv, de sensurile
asociate respectivului obiect. Se referă la conţinutul istoric al ideilor şi asociaţiilor,
care îi determină funcţionalitatea.
Susan Pearce16 arată cum conţinutului subiectiv al unei obiect nu este legat
neapărat de caracteristicile obiectului respectiv, ci de ideile asociate istoriei
respectivului obiect. De exemplu, un anumit obiect nu are valoare deosebită de
patrimoniu prin caracteristicile sale fizice, poate fi un obiect comun, de serie din
epoca sa. Valoarea specială a obiectului poate fi dată de contextul în care a fost
folosit, de persoana care l-a folosit, obiectul este semnificativ prin evenimentele
cu care este asociat. Aceste evenimente sunt de fapt cele care incită, care mişcă
publicul, care au o valoare culturală specială şi care determină ca şi obiectul să
capete profunzime prin asociere.
Interpretarea obiectelor prezentate într-un muzeu este realizată atât de către
public, în funcţie de cunoştinţele, interesele şi experienţa sa, cât şi de către
muzeu. Forma primară de interpretare, cea mai simplă, este codificată de
muzeu în cadrul etichetelor care însoţesc obiectul. O altă modalitate de sugerare a semnificaţiei este prin includerea obiectului într-un anumit context, prin
alegerea modalităţii de expunere şi a corelaţiilor care se fac în cadrul acesteia. O
a treia modalitate de transmitere a semnificaţiilor unui obiect de patrimoniu este
15 Susan Pearce (ed.), Interpreting objects and collections, Routledge, London – New York, 1994, p.12.
16 Ibidem, pp. 19-21.
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prin intermediul prezentării orale, de exemplu în cadrul unor ghidaje, eventual
ghidaje dramatice (presupun ca ghidul să interpreteze un rol).
Teatrul muzeal poate fi o formă de prezentare a semnificaţiilor asociate unui
obiect de patrimoniu. El poate profita de pe urma interesului real al publicului
către semnificaţiile asociate unui obiect de patrimoniu, le poate specula şi construi
pe marginea lor. Diversele forme de teatru muzeal ar trebui să prezinte publicului istoria din spatele obiectelor de patrimoniu, ar trebui să sugereze publicului
diversele niveluri de semnificaţii menţionate anterior.
Teatrul muzeal ar trebui să fie o formă de prezentare şi interpretare a obiectelor
de patrimoniu şi a semnificaţiilor asociate acestora. Prin aceasta se încearcă în
primul rând provocarea publicului, nu simpla sa informare17. Teatrul muzeal nu
este un pretext de prezentare a unor piese de teatru sau alte forme de spectacol
în interiorul muzeului. Nu este o simplă formă de divertisment sau un pretext de
familiarizare a publicului cu unele forme de exprimare artistică. Teatrul muzeal, ca
tematică, trebuie să fie strâns legat de muzeu şi colecţiile sale. Teatrul muzeal ar
trebui să interpreteze colecţiile şi să ajute muzeul să îşi atingă misiunea educativă.
Deciziile privind interpretarea patrimoniului sunt parte foarte importantă a procesului de proiectare a programului de teatru muzeal. În funcţie de acestea se va
construi firul narativ, se vor dezvolta scenariul şi conţinutul programului. Acestea
trebuie să ţină cont şi de caracteristicile publicului căruia i se adresează. De exemplu, în cazul copiilor se va folosi un anumit limbaj, iar modul de interacţionare va fi
specific pentru a stimula participarea lor, pentru a face programul accesibil.
Catherine Gughes18 prezintă șapte principii ale interpretării. Acestea se referă la
interpretarea colecţiilor pentru public, dar de ele se poate ţine cont şi la construirea creativă a unei poveşti dramatice şi a unor programe de teatru muzeal. Principiul autenticității impune ca ceea ce este expus sau relatat să fie real. Principiul
credibilităţii presupune relaționarea cu personalitatea, caracteristicile şi experienţa
vizitatorilor. Atragem atenţia că interpretarea nu presupune simpla transmitere a
unor date, ci expunerea unor idei bazat pe informaţii asociate colecţiilor. Aceasta
urmăreşte educaţia prin provocarea publicului. În acest context, interpretarea
se face de multe ori prin mijloace creative, ceea ce face ca interpretarea să fie,
într-o oarecare măsură, o artă. Al treilea principiu este cel al acurateţei procesului.
Pentru a se realiza acest deziderat, pentru ca mesajele transmise să fie corecte
17 Tessa Bridal, op.cit., p. 14.
18 Catherine Hughes, op.cit., pp.39-40
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şi să nu direcţioneze greşit publicul, este indicat ca interpretarea să urmărească
întregul, să nu vizeze numai o parte a fenomenului. Următorul principiu este cel
al cercetării. Interpretarea trebuie să se fundamenteze pe studierea complexă, din
perspective diverse a colecţiilor şi fenomenelor asociate tematicii muzeului. Al
cincilea principiu este cel al comunicării. Aceasta trebuie să fie onestă, completă,
să nu ofenseze publicul. Comunicarea trebuie să fie adaptată categoriei de public
căreia i se adresează, conform cu caracteristicile şi nevoile specifice. Principiul
recrutării se referă la alegerea obiectelor din colecţii care vor fi prezentate, care
stau la baza interpretării. Ultimul principiu, cel al pregătirii şi sprijinului, priveşte
asigurarea condiţiilor necesare pentru implementarea interpretării şi transmiterea
corectă a unor idei relevante pentru public.
O altă decizie importantă priveşte locaţia unde se va derula programul de teatru
muzeal. Echipa trebuie să decidă care este cea mai potrivită locaţie astfel încât
programul să fie cât mai interesant, mai atractiv pentru public, dar şi să se poată
derula în modul cel mai potrivit pentru atingerea obiectivelor fixate. Alternativele
privind locaţia sunt: platforma din faţă muzeului, curtea muzeului, holul central al
muzeului, sala de spectacol / conferinţă a muzeului dacă acesta are un astfel de
spaţiu, sălile de expoziţii. Fiecare spaţiu prezintă atât avantaje, cât şi dezavantaje.
În general, reprezentanţii muzeului (în mod special conservatorii, dar nu numai
ei) preferă ca programele de teatru muzeal să nu se deruleze în sălile unde sunt şi
exponate pentru ca nu cumva, din greşeală, să fie afectat patrimoniul expus, să se
distrugă vitrinele etc. De asemenea, această locaţie nu este preferată, nici de către
muzeografi, nici de către artişti, deoarece în general spaţiile acestea sunt mai mici,
nu oferă mult loc pentru derularea teatrului muzeal şi nici pentru publicul spectator.
O altă provocare este proiectarea şi asigurarea echipamentelor şi instalaţiilor
necesare derulării programului de teatru muzeal. Adesea acestea trebuie să fie
personalizate, trebuie construită o întreagă scenă etc. Prin urmare, este indicată
şi colaborarea cu specialişti în domeniul luminii, a sunetului, este bine să fie un
responsabil cu scena şi toate elementele asociate acesteia. Procesul de proiectare
a tuturor elementelor scenei şi a echipamentelor presupune timp, ca şi realizarea
lor propriu-zisă. În plus, aceste elemente pot fi ulterior modificate în funcţie de
evoluţia pregătirilor pentru piesa pusă în scenă.
Pentru a atrage un public numeros, crescând astfel şansele să-şi atinge în mod
optim obiectivele, un program de teatru muzeal trebuie promovat adecvat. Nu
numai vizitatorii, respectiv publicul, trebuie să fie ţinta eforturilor de promovare,
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ci şi reprezentanţii media. Jurnaliştii sunt un public foarte important pentru că ei
sunt de fapt mijlocul prin care pot să fie informat şi influenţat publicul vizat prin
programele de teatru muzeal. Interesul publicului este în mare măsură influenţat
de imaginea din presă pe care o are muzeul, programele sale publice în general,
şi în special este influențat de modul de prezentare al unui program de teatru
muzeal. Desigur, nu trebuie uitaţi nici vizitatorii muzeului, cărora li se poate da o
motivaţie de revenire.
Pe lângă aceste două categorii vitale de public ţintă, campaniile de promovare se
pot adresa şi altor audienţe. De exemplu, profesorii şi şcolile sunt un public ţintă
adecvat, în special în cazul în care principalul obiectiv al programului de teatru
muzeal este educaţional. Menţionăm aici că se pot dezvolta şi programe de teatru
muzeal împreună cu profesorii. În acest caz se porneşte nu numai de la specificul
şi colecţiile muzeului, ci şi de la programa şcolară şi obiectivele educaţionale ale
profesorului.
O dilemă, dar şi o problemă strategică, legată de promovare este definirea mesajului promoţional care se va transmite publicului. Programele de teatru muzeal nu
sunt simple programe de divertisment. Pe de altă parte, acesta este un motiv important pentru care publicul participă. Poate că în multe cazuri este un motiv mai
important decât cele legate de dezvoltarea spirituală şi educare. În acest context
este important să se arate această latură a programului, chiar şi în cazul în care
programul propus este de natură pur educaţională. Pe lângă componenta divertisment, mesajele promoţionale trebuie să accentueze caracteristicile programului, ceea ce este unic la el: artiştii implicaţi, sau procesul creativ, sau povestea
prezentată, sau decorurile şi instalaţiile etc. Construirea mesajului promoţional
trebuie să ţină cont de caracteristicile şi interesele publicului vizat.
Deoarece în prezent majoritatea celor care sunt activi din punct de vedere cultural
se documentează online, este important să se construiască şi o campanie online
de promovare a programelor muzeului, inclusiv a celor de teatru muzeal. Pentru
aceasta se pot folosi listele de emailuri şi newsletterele muzeului, dacă acesta dispune de ele. De asemenea, pe site-ul muzeului se poate pune afişul în loc vizibil şi
se pot da informaţii cu privire la eveniment. În plus, prin parteneriale şi alte mijloace specifice este bine ca programul să fie anunţat în cât mai multe locaţii online
pentru a creşte rata de vizualizare a informaţiei, deci de participare a publicului. .
Ca orice program public al muzeului, şi cel de teatru muzeal trebuie evaluat.
Principalul element care trebuie evaluat este impactul avut asupra publicului.
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Alte aspecte care pot fi evaluate sunt: audienţa, gradul de satisfacţie al publicului, interesul pentru program şi dorinţa de revenire. Audienţa poate fi evaluată
numeric şi calitativ (caracteristicile sociale, culturale etc.). Gradul de satisfacţie este
important deoarece în funcţie de acesta audienţa va dori să revină la programele
muzeului şi va recomanda pozitiv muzeul. Gradul de satisfacţie este strâns legat
de dorinţa de revenire. Totuşi, cel mai important aspect privind impactul asupra
publicului este legat de reacţia lăuntrică a publicului. Trebuie să fie investigate
sentimentele - trăirile pe care le are publicul vis-a-vis de program. De asemenea,
este important de cunoscut gândurile şi raţionamentele pe care publicul le-a
parcurs participând la programul de teatru muzeal. În funcţie de acestea se poate
evalua impactul educativ şi cultural al programului respectiv.
Pentru evaluarea programelor muzeului, inclusiv de teatru muzeal, se pot utiliza
foarte multe metode. Cele mai uşor de implementat metode de evaluare (şi cele
mai frecvente) sunt observaţia sistematică, ancheta pe bază de chestionar şi focusgrupul19.
Prima metodă, observaţia sistematică, trebuie să se realizeze în timpul derulării
programului de teatru muzeal deoarece presupune monitorizarea participanţilor
la acest program. Este cea mai convenabilă metodă din punct de vedere al
resurselor necesare, precum şi din punct de vedere al convenabilităţii procesului.
Ţinând cont că de cele mai multe ori la programele de teatru muzeal nu participă
un public foarte numeros, datorită caracteristicilor spaţiului în care se derulează
acestea, echipa necesară pentru realizarea observaţiei sistematice nu este mare
şi nici nu necesită o specializare expresă a membrilor acestora. De asemenea,
această metodă nu presupune realizarea unor aranjamente ulterioare manifestării,
evaluarea făcându-se chiar în momentul derulării programului. Această metodă
are însă şi limite. În primul rând nu permite atingerea unei game prea variate
de obiective datorită faptului că se bazează pe interpretarea unor caracteristici
vizibile ale audienţei, nu i se investighează direct opiniile acesteia.
Ancheta pe bază de chestionar presupune intervievarea directă a publicului. Prin
aceasta se pot afla opiniile audienţei, se poate răspunde la o varietate mai mare de
întrebări. În plus, şi această metodă poate fi implementată relativ uşor de persoane din cadrul muzeului. Este recomandat însă ca aceste persoane să aibă ceva
experienţă în derularea de studii de acest tip. Aparent este o metodă facilă, dar ea
presupune totuşi cunoaşterea unor tehnici specifice, presupune urmărirea unei
19 Vezi îndrumări privind metodologia de implemantare în Alexandra Zbuchea şi Loredana Ivan, Muzeu
focus. Cum să cunoaştem mai bine publicul muzeului, Colias, Bucureşti, 2008.
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metodologii foarte clar definite. În aceste condiţii este recomandat să se apeleze
cel puţin la un consultant specializat. Dacă ancheta pe bază de chestionar nu
se realizează profesionist, nu se vor obţine maximum de informaţii posibile, sau
informaţiile vor fi trunchiate şi inadecvate, iar interpretarea lor va fi deficitară. Un
avantaj al acestei metode este, ca şi în cazul observaţiei, că se poate face evaluarea
având în vedere direct persoanele participante la program. Nu solicită un efort
special din partea acestora decât completarea unui chestionar în timpul şi mai ales
la încheierea programului. Desigur, în funcţie de obiectivele şi publicul vizat, se
pot face anchete pe bază de chestionar şi în afara unui anumit program. De exemplu, pot fi contactate persoanele participante la un program de teatru muzeal la
câteva săptămâni după acesta, pentru a se vedea care este opinia de durată a lor
cu privire la program şi care este impactul pe termen lung al acestuia. De asemenea, se pot realiza astfel de studii pentru identificarea tipurilor de programe de
teatru muzeal care ar fi de interes pentru anumite categorii de public.
A treia metodă, focus-grupul (interviul de grup), necesită un grad şi mai mare de
specializare. Aparent, şi această metodă este facilă, foarte accesibilă personalului
din muzee. În realitate însă ea presupune deţinerea unor cunoştinţe şi abilităţi care
să garanteze buna proiectare şi derulare a acestui tip de investigaţie, deci să garanteze obţinerea unor rezultate complete, complexe, relevante şi corecte. Această
metodă mai presupune şi unele inconveniente organizatorice. Participanţii la
focus-grup trebuie să dedice câteva ore suplimentare pentru acest studiu, fie după
încheierea programului, fie ulterior. De cele mai multe ori publicul nu este dispus
să mai stea în muzeu cel puţin o oră după încheierea programului pentru care au
venit. De asemenea, este greu să fie convinşi să revină ulterior la muzeu pentru a
discuta despre un program la care au asistat. Totuşi, prin această metodă se pot
afla multe informaţii utile, de natură calitativă, prin urmare este o analiză care este
foarte utilă şi merită să se facă eforturile organizatorice pe care le presupune.
Observaţia sistematică, ancheta pe bază de chestionar şi interviul de grup nu
sunt însă singurele metode care pot fi aplicate. Sociologia şi marketingul pun la
dispoziţie o gamă variată de tipuri de investigaţii, care pot fi adaptate în funcţie
de obiective şi context. De asemenea, se pot proiecta şi metodologii de cercetare
noi, care să corespundă mai bine situaţiei respective. Important este ca metoda
folosită să conducă la atingerea în mod optim a obiectivelor şi să nu producă erori.
Un exemplu de utilizare creativă, de adaptare simplă dar adecvată, a unei metode
de investigaţie este menţionat de George Hein20. La London Science Museum, la
evaluarea unui program de teatru muzeal, a fost aplicată o metodă care de obicei
20 George E. Hein, Learning in the museum, p.119
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este folosită pentru evaluarea şi îmbunătăţirea expoziţiilor muzeale. S-a folosit
metoda cardurilor de comentarii. Aceasta presupune ca vizitatorilor să li se dea
câte un card care conţine imagini (de exemplu nişte personaje care reprezintă
diverse categorii de public), iar ei trebuie să le completeze (de exemplu trebuie să
insereze textul care reprezintă comentariile diverşilor indivizi reprezentaţi pe acele
carduri).
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Teatrul muzeal în România – tur de orizont
Loredana Ivan

Pentru a înţelege cum este abordat teatrul muzeal în România, în cadrul proiectului ShowMuz au fost derulate mai multe studii. A fost investigată atât opinia
artiştilor de orice fel, cât şi a reprezentanţilor muzeelor. Această cercetare a urmărit
identificarea potenţialului de a dezvolta proiecte de tip parteneriat între teatre
şi muzee, proiecte care să prezinte ambele instituţii ca ansamble dinamice şi orientate spre nevoile diferitelor publicuri ţintă. Atragem atenţia asupra faptului că
termenul de teatru muzeal este unul foarte complex, care nu a fost încă suficient
abordat în literatura de specialitate. Ţinând cont de acest lucru, în chestionarele
utilizate s-a dat respondenţilor o mare libertate de gândire, propunându-se ca
definiţie de lucru pentru conceptul de teatru muzeal: „orice formă de spectacol
care se derulează în cadrul unui muzeu sau care este legată de colecţiile pe care le
deţine un muzeu”.
Am examinat într-o cercetare separată experienţa şi dorinţa de implicare a
personalului din muzee, respectiv teatre, în proiecte de tip teatru muzeal. Am
ales să analizăm separat datele de cercetare pentru cele două instituţii culturale
menţionate şi să realizăm o analiză comparativă, prezentând şi câteva sugestii
care ar putea îmbunătăţi eventualele parteneriate viitoare între teatre şi muzee.
Trebuie menţionat că un parteneriat de acest tip devine viabil în situaţia în care
ambele instituţii au dorinţe şi motivaţii similare de implicare. Un astfel de proiect
va duce la creşterea prestigiului organizaţiilor implicate şi la sporirea volumului
publicului / vizitatorilor, implicit la experienţa profesională a participanţilor. Dacă
însă cele două grupuri ţintă au o imagine diferită despre ce ar putea aduce un astfel de proiect interdisciplinar pentru ei înşişi şi pentru instituţia care o reprezintă,
atunci proiectele de tip teatru muzeal pot fi sporadice şi mai mult încercări excentrice care nu aduc de fapt mai mulţi vizitatori în muzee şi nici mai mulţi spectatori
în sălile teatru. Dincolo de aceste aspecte pe care le-am propus spre analiză din
datele cercetării, am urmărit şi amploarea proiectelor interdisciplinare din muzee,
măsura în care aceste practici au devenit cunoscute şi în muzeele şi teatrele din
România şi opiniile celor care le-au pus în practică.
Menţionăm că am pornit de la premisa că publicul de teatru şi cel care vizitează
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muzee, în general, au ceva în comun şi, de fapt, ideea de teatru muzeal are la baza
sa o astfel de premisă. Într-adevăr, datele care analizează consumul cultural1, nu
numai în România, arată că un consumator de cultură care nu se opreşte la un
singur tip de consum cultural, ci preferă diversitatea. Este, în acelaşi timp, un consumator care devine un consumator cultural pretenţios şi pentru care metodele
tradiţionale de prezentare a bunurilor culturale nu mai sunt de ajuns. În acest
context, concepte ca interactivitatea (antrenarea subiectului şi transformarea sa
din consumator pasiv-privitor în consumator cu rol în definirea spaţiului cultural
creat) par să fie reţetele de succes. Să ne amintim că Noaptea muzeelor2, acţiune
care a început să devină o tradiţie în România, a reunit în 2009 sute de mii de
vizitatori la nivel naţional (atragem atenţia asupra faptului că multe programe de
teatru muzeal sunt oferite chiar în Noaptea muzeelor). Conceptul de teatru muzeal
nu face decât să se înscrie pe aceeaşi linie a interactivităţii cu publicul ţintă pentru
a crea un produs cultural nou.

Viziunea profesioniştilor din muzee cu privire la
teatrul muzeal

În perioada mai-iunie 2009 am condus o cercetare folosind un chestionar online,
pentru a cunoaşte atitudinile şi experienţa personalului din muzee cu privire la
proiecte de tipul teatru muzeal. Chestionarele au fost postate în mediul virtual
şi subiecţii aveau posibilitatea să răspundă astfel, păstrându-şi anonimatul. Cei
mai mulţi dintre respondenţi au fost anunţaţi personal printr-un email despre
scopul acestei cercetări şi modalitatea în care pot răspunde, recomandându-li-se
să trimită mesajul către alţi colegi din aceeaşi instituţie care ar putea fi interesaţi
de cercetare. În acest fel, opiniile respondenţilor nu reprezintă poziţii oficiale a muzeelor, ci poziţii proprii, ca angajaţi ai muzeului. În fapt, în foarte puţine cazuri am
înregistrat mai mult de un singur respondent din cadrul aceleaşi instituţii.
În general, folosirea chestionarului online, deşi facilitează accesul cercetătorului
la date şi păstrează anonimatul subiecţilor, are ca principal dezavantaj un număr
1 Vezi barometrele de consum cultural realizate de Centrul de Studiişi Cercetări în Domeniul Culturii,
disponibile pe siteul organizaţiei: www.culturanet.ro
2 Numai Muzeul Naţional de Istorie a României din Bucureşti a raportat 25.000 de persoane - www.
mnir.ro/ro/Evenimente/Eveniment.aspx?IDEveniment=66 – fără a fi în mod necesar cel mai vizitat
muzeu din Bucureşti. Muzeul Astra a raportat peste 20.000 de vizitatori - www.sibiul.ro/stiri-locale/
peste-20-000-de-vizitatori-la-noaptea-muzeelor/26421.
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mare de non-răspunsuri şi necesită adesea scrisori de reamintire pentru a colecta
date de la un număr semnificativ de subiecţi. În prezenta cercetare, 107 persoane
au răspuns demersului nostru, acestea reprezentând aproximativ acelaşi număr
de muzee şi case memoriale din întreaga ţară. Deşi numărul muzeelor prezente în
eşantion este inferior numărului total de muzee din România, estimat la peste 700
(incluzând aici grădini zoologice şi botanice, parcuri dendrologice şi peşteri), conform datelor Institutului pentru Memorie Culturală3, putem considera că am cuprins
în eşantion aproximativ 15% din universul populaţional investigat. Procentul este
inferior celui obţinut în alte cercetări online, de aproximativ 30%4, dar trebuie să
ţinem cont de faptul că nu au existat mesaje de reamintire şi nici stimulări financiare sau de altă natură pentru respondenţi. Am întreprins în 2008 o cercetare în
muzee5, adresându-ne atunci muzeului ca instituţie şi nu angajaţilor săi şi având
ca scop evaluarea programelor de training şi a nivelului de cunoaştere a vizitatorilor, obţinând o rată superioară a răspunsurilor – aproximativ 30%. Credem însă că
aceasta s-a datorat nu interesului sporit pentru tema cercetării din 2008, ci faptului
că au existat mesaje de reamintire într-o mai mare măsură, adresate directorilor
muzeelor din România. Trebuie să specificăm însă că, din punct de vedere metodologic, o rată a răspunsurilor de 80%, pentru un chestionar online este rar
întâlnită, chiar şi în rândul populaţiei obişnuite cu acest tip de cercetări şi chiar
dacă se practică stimulări financiare sau mesaje de reamintire. În acest context,
procentul de 15% obţinut de noi nu este neaşteptat, dar poate fi comparat cu cel
obţinut în cercetarea similară adresată actorilor, dacă dorim să formulăm concluzii
cu privire la interesul personalului din muzeele din România faţă de tema propusă
– teatrul muzeal.
Descrierea eşantionului
Au răspuns chestionarului online un număr de 107 persoane, cei mai mulţi - 23 din muzee mixte, cu mai multe tipuri de colecţii. Precizăm aici că prin muzee mixte
subiecţii au înţeles şi Complexe muzeale naţionale sau judeţene. Un număr mare
de respondenţi au fost, de asemenea, din muzeele de istorie (12) şi muzeele de
etnografie (11) şi cele mai puţine răspunsuri le-am înregistrat de la reprezentaţi
ai caselor memoriale, muzee tehnice şi muzee de artă (6 respondenţi sau mai
puţin). La prima vedere am putea crede că tema cercetării a atras mai mult pe
reprezentanţii muzeelor de istorie şi etnografie pentru că este mai apropiată de
3 www.cimec.ro
4 Septimiu Chelcea, Metodologia cercetării sociologice. Metode calitative şi cantitative, Economică,
Bucureşti, 2007.
5 Alexandra Zbuchea şi Loredana Ivan, Muzeu focus. cum să cunoaştem mai bine publicul muzeelor,
Colias, Bucureşti, 2008
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specificul acestora. Comparând însă datele cu cele obţinute în 2008, când am
cercetat nivelul de cunoaştere al vizitatorilor, muzeele de istorie şi etnografice
au fost şi atunci mai puternic reprezentate în eşantion. Putem presupune deci că
există un interes mai mare al acestora pentru cercetare în general sau o deschidere
mai mare către nou. În ce priveşte muzeele mixte, acestea sunt în general muzee
mari şi cercetarea de faţă, ca şi precedenta menţionată, nu a reuşit să surmonteze
problema prezenţei în eşantion în special a muzelor mari şi a prezenţei limitate a
muzeelor locale şi a caselor memoriale. Aceasta şi pentru că, în cazul cercetării online, anumite categorii de subiecţi (în cazul acesta cei proveniţi din muzee care nu
au site-uri şi nici nu folosesc emailul ca mijloc de comunicare cu publicul) sunt automat excluse dintr-o cercetare online. Pentru a reduce această limită, cercetările
online sunt dublate, în întreaga lume, de cercetări de teren, pentru categoriile de
subiecţi care nu pot fi chestionate altfel.
Respondenţii, în mare parte (44%) nu deţineau o funcţie de conducere în
instituţiile muzeale unde lucrau, în timp ce 20% au declarat că deţineau o funcţie
de conducere, iar 37% nu au răspuns la această întrebare. Spre deosebire de
studiul anterior, unde majoritatea respondenţilor (70%) aveau funcţii de conducere şi am urmărit ca respondenţii să fie persoane care cunosc în amănunt situaţia
muzeelor, în prezentul studiu ne-a interesat opinia subiecţilor în calitate de
angajaţi în muzeu şi faptul că majoritatea dintre respondenţi nu deţineau funcţii
de conducere, la data completării chestionarului, este un semnal că subiecţii au
înţeles menirea cercetării. Ne aşteptam ca un număr mare dintre respondenţi să
fie din departamentele de educaţie sau relaţii publice şi comunicare ale muzeului,
fiindcă aceştia au, în general, sarcina să se ocupe de proiecte interdisciplinare de
tipul teatru muzeal, pe care îl pune în discuţie chestionarul. În realitate însă cei mai
mulţi dintre respondenţi au reprezentat departamentul cercetare / documentare
(18%) şi departamentul curatorial / conservare (19 %). Menţionăm că 40% dintre
respondenţi nu au menţionat departamentul cărora aparţin şi doar 9% dintre
aceştia au reprezentat departamentul de relaţii publice, comunicare şi educaţie,
respectiv 9% - departamentul de relaţii publice. Am putea probabil crede că
majoritatea muzeelor nu au un departament specializat în domeniul comunicării
şi relaţiilor publice, respectiv educaţiei. În realitate, în cercetarea condusă în 2008 6,
47% dintre muzeele care au făcut parte din eşantion au declarat că au un departament specializat în marketing sau PR şi 52% au declarat că au cel puţin au un
angajat specializat în unul dintre aceste domenii. Datele ne conduc mai degrabă
la concluzia că personalul muzeelor este adesea antrenat în acţiuni care nu intră
în competenţele specifice postului ocupat sau care ţin de alte departamente.
Aceasta şi faptul că majoritatea celor care au răspuns aveau funcţia de muzeograf
(41%), unii adăugând şi sintagma “bun la toate”, poate întări concluzia că aşa stau
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lucrurile. În ce priveşte competenţele profesionale ale subiecţilor, 44 dintre aceştia
au fost muzeografi, 9 cercetători, 7 conservatori-restauratori, doar 3 referenţi relaţii
publice, un referent educaţie şi un referent marketing. Rezultatele susţin încă o
dată concluziile studiului nostru din 2008: dacă există în multe muzee departamente specializate în marketing, comunicare, relaţii publice, proiecte etc., acestea
au personal care nu este calificat pentru aceste domenii, selecţionat din muzeografii a căror funcţie ar trebui să fie alta în muzeu. Analizând structura pe sexe şi
pe vârste a respondenţilor, observăm că predomină respondenţii de sex feminin
(50 femei şi 19 bărbaţi, 38 de subiecţi nu au răspuns la întrebare) şi că respondenţii
sunt preponderent din categoria de vârstă tânără: 26-40 de ani (40%). Era de
aşteptat ca subiecţii de vârstă tânără, care au acces mai frecvent la noile media ca
mijloace de comunicare cu publicul, să fie cei care răspund unui chestionar în mediul online, este însă posibil ca tabelul de mai jos, care reflectă structura pe sexe şi
vârste a eşantionului, să fie comparabil cu structura pe sexe şi vârste a angajaţilor
din muzee în general.
Tabelul 1. Structura pe sexe a respondenţilor
Sex

Frecvenţa absolută

Procente

Feminin

50

47%

Masculin

19

18%

Nu au răspuns

38

35%

		
Tabelul 2. Structura pe vârste a respondenţilor
Categoria de vârstă

Frecvenţa absolută

Procente

18-25 ani

4

4%

26-40 ani

42

39%

41-60 ani

24

22%

Nu au răspuns

37

35%

Am arătat mai sus că cercetarea are limita de a cuprinde în special răspunsurile
angajaţilor din muzeele mari, în special datorită faptului că s-a desfăşurat în
mediul online. Şi într-adevăr dacă analizăm Tabelul 3 observăm că mai mult de un
sfert dintre respondenţi provin din muzee cu peste 52 de angajaţi, fiind vorba de
complexe muzeale naţionale care, în general, sunt mai active în proiecte interdisciplinare.
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Precizăm că în cadrul chestionarului am adresat o întrebare deschisă „Câţi angajaţi
are, cu aproximaţie, muzeul unde lucraţi”, iar răspunsurile au înregistrat o variaţie
considerabilă, de la 1 angajat (cel mai adesea în situaţia caselor memoriale), la
380 de angajaţi (în cazul muzeelor naţionale), cu o medie de 76 de angajaţi, iar o
valoare modală de 100 de angajaţi. Am reuşit să grupăm răspunsurile în funcţie
de percentile şi am distins cele trei categorii surprinse în Tabelul 3, cărora le putem
asocia, cel puţin teoretic, etichetele: „muzeu mic”, „muzeu de mărime medie” şi
respectiv „muzeu mare”.
Tabelul 3. Structura eşantionului, după mărimea muzeului din care provin
respondenţii
Număr de angajaţi

Frecvenţa absolută

Procente

Între 1 şi 22

17

16%

Între 23 şi 51

16

15%

Peste 52 de angajaţi

33

31%

Nu au răspuns
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Rezultatele obţinute

38%

Am analizat importanţa pe care subiecţii o acordă proiectelor de tip teatru muzeal
şi în ce măsură consideră că muzeele pot oferi spaţiu adecvat pentru asemenea
proiecte. Subiecţii au apreciat în majoritate (74%) că este „în foarte mare măsură”
şi „mare măsură” important pentru muzee să dezvolte astfel de proiecte şi nici un
respondent nu a considerat astfel de proiecte ca neimportante sau puţin importante. În ce priveşte adecvarea spaţiului muzeal pentru derularea unor spectacole
de acest tip, 64% dintre subiecţi au apreciat spaţiile muzeale ca fiind „în foarte
mare măsură” sau „în mare măsură” adecvate, însă 19% dintre respondenţi le-au
găsit „puţin adecvate” sau „deloc adecvate”. Am putea crede că subiecţii care au
considerat spaţiile muzeale ca puţin adecvate sau deloc adecvate pentru derularea unor proiecte de teatru muzeal sunt cei din muzeele mici (pe care le-am
plasat în categoria 1-22 angajaţi). În realitate, numărul celor din muzeele mici, care
au considerat spaţiile inadecvate (7 subiecţi) este similar cu al celor din muzeele
mari care au avut aceeaşi apreciere (6 subiecţi). Aşadar aprecierea asupra adecvării
spaţiului muzeal la spectacole de teatru nu a avut în vedere mărimea muzeului,
ci alte criterii. Întrebarea poate fi interpretată şi a ca o măsură a disponibilităţii
subiecţilor de a accepta astfel de piese în muzeele din care provin şi a pregăti
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spaţiul corespunzător. Diferenţele nu sunt semnificative între angajaţii care
ocupau funcţii de conducere în muzeu şi cei care nu aveau astfel de funcţii la
momentul aplicării chestionarului – ambele categorii având un număr similar de
subiecţi care au văzut spaţiul muzeal ca adecvat sau inadecvat pentru derularea
de spectacole de teatru.
Am analizat dacă subiecţii din muzeele care au derulat în trecut proiecte de teatru
muzeal au opinii diferite în ce priveşte adecvarea spaţiului, comparativ cu cei care
nu au avut experienţa acestor proiecte. Din nou, nu am obţinut rezultate semnificative. Însă au existat diferenţe între subiecţii care participaseră ei înşişi la proiecte
de teatru muzeal şi cei care nu participaseră la aceste proiecte, în mod direct, cu
primii evaluând spaţiul muzeal ca fiind mai adecvat pentru derularea de spectacole de teatru decât cei din celelalte categorii. Aşadar, problematica muzeului
ca spaţiu adecvat pentru realizarea unor spectacole de teatru produce temeri în
special în rândul celor care nu au fost direct implicaţi în astfel de proiecte, probabil
pentru că nu ştiu la ce să se aştepte.
Totuşi, pentru a înţelege mai bine ce spaţii anume dintr-un muzeu consideră
subiecţii potrivite sau nepotrivite pentru derularea unor spectacole de teatru,
i-am rugat să acorde o notă de la de la 1 la 10, unde „1” reprezintă „spaţiu total
necorespunzător”, iar „10” – „spaţiu total corespunzător” pentru spaţiile dintrun muzeu prezentate mai jos, în Figura 1. Aşa cum se poate vedea, notele cele
mai mari, pentru spaţii corespunzătoare în vederea derulării unor spectacole de
teatru în muzee le-au primit curtea muzeului şi platforma din spatele muzeului, în timp ce sălile în care sunt expuse colecţiile au fost considerate spaţii total
necorespunzătoare, fiind şi singurele spaţii pentru care nota cea mai frecvent
acordată (valoarea modală) a fost „1”. Putem astfel conchide că subiecţii care
au considerat spaţiul muzeului ca „în mică măsură” sau „în foarte mică măsură”
adecvat pentru derularea de proiecte de tip teatru muzeal sunt cei care, probabil
lucrează în muzee care nu au la dispoziţie cele două tipuri de spaţii (curte sau
platformă) care au primit scoruri mari aici.
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platforma din fata muzeului
8.10
curtea muzeului
9.04
sala de conferinte a muzeului
7.48
salile in care sunt expuse colectiile
4.63
holul muzeului
5.91

Figura 1. Media notelor obţinute pentru diferite spaţii din cadrul muzeului, din
punctul de vedere al adecvării lor la derularea unor spectacole de teatru (pe o
scală de la 1 la 10).
În continuare, Figura 2 prezintă avantajele pe care le văd respondenţii, atunci
când se gândesc la implementarea unor proiecte de teatru muzeal în instituţiile
în care lucrează. Paradoxal, deşi majoritatea persoanelor chestionate (67%) văd ca
avantaj îndeplinirea misiunii educative a muzeului, un număr mai mic de persoane
(49%) cred că prin astfel de proiecte vizitatorii vor înţelege mai bine exponatele
muzeului. Principalul avantaj identificat de subiecţi este, fără îndoială, faptul că
muzeul va fi perceput ca un spaţiu dinamic, neconvenţional.
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sa contribuie la mai buna cunoastere si intelegere a exponatelor muzeului

curtea muzeului
49

sa determine dezvoltarea imaginii muzeului ca un spatiu dinamic,
neconventional

73
sa determine cresterea interesului publicului publicului pentru muzeu

68
sa contribuie la realizarea misiunii educative a muzeului

67

Figura 2. Procentul celor care au considerat că proiectele de teatru muzeal vor
aduce „în foarte mare măsură” şi „în mare măsură” beneficii muzeelor
Atunci când subiecţii au fost întrebaţi ce tipuri de muzee consideră a fi cele
mai adecvate derulării de proiecte de teatru muzeal, ne aşteptam ca aceştia să
menţioneze în primul rând muzeele de tipul celor din care provin. În realitate însă,
muzeele de artă şi cele etnografice au fost considerate cele mai adecvate pentru
găzduirea proiectelor de tip teatru muzeal. Dacă în cazul muzelor etnografice
putem explica de ce au primit un scor mai mare al adecvării lor la astfel de
proiecte, atât prin faptul că dispun în general de curte cu spaţii deschise, elemente
considerate, aşa cum am văzut, relevante atunci când subiecţii definesc spaţiul
adecvat pentru desfăşurarea proiectelor, şi prin faptul că numărul subiecţilor din
aceste muzee care au răspuns solicitărilor noastre de a completa chestionarul
a fost ridicat, în cazul muzeelor de artă rezultatul este surprinzător: au răspuns
în mică măsură chestionarului, după cum arătam în subcapitolul descrierea
eşantionului, şi nu de fiecare dată acestea dispun de o curte spaţioasă sau de
o platformă. Este posibil deci ca proiectele de tip teatru muzeal să fie văzute ca
intrinsec asociate specificului muzeului de artă (teatrul fiind o formă de artă) şi,
în acest caz, să se atribuie o competenţă mai mare acestora în finalizarea unor
proiecte care să includă şi spectacole de teatru. O altă posibilă explicaţie ar
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putea fi un dinamism mai mare atribuit sau chiar real al muzelor de artă în rândul
muzeelor din România, ceea ce le asociază indirect cu proiecte de tip inovator de
tipul celor discutate aici. Surprinzător, muzele de istorie, cel mai bine reprezentate
în eşantionul de respondenţi, au întrunit un scor mai mic al adecvării decât
muzeele de artă, deşi multe dintre piesele de teatru care pot fi puse în scenă pot fi
direct conectate cu exponatele acestor muzee, cum este cazul dramelor istorice.
Iniţiatorii unor proiect de teatru muzeal pot fi actorii, reprezentanţii teatrelor,
dar şi profesioniştii din muzee. În acest ultim caz este important pentru subiecţi
să cunoască ce anume i-ar putea motiva pe actori să participe la un asemenea
proiect. În cercetarea derulată în rândul actorilor am urmărit acest aspect, însă
în prezenta cercetare am urmărit ce cred muzeografii că ar putea să-i motivez
pe actori, deoarece am specificat deja că reprezentarea pe care o are fiecare
dintre cele două grupuri despre celălalt posibil partener este definitorie în reuşita
proiectului. Aşa cum se poate vedea în Figura 3, subiecţii consideră în primul
rând că mediatizarea proiectului ar putea fi cel mai important lucru care ar putea
motiva un actor să participe la un proiect de teatru muzeal, alături de calitatea
piesei de teatru şi noutatea acesteia. Cele mai mici procente s-au obţinut pentru
variantele de răspuns: „posibilitatea de a cunoaşte persoane care lucrează în
muzee” şi „posibilitatea de a cunoaşte alte persoane implicate în proiect”, care
arată faptul că subiecţii îi percep pe actori ca puţin interesaţi să interacţioneze
cu angajaţi ai altor instituţii culturale. Deşi remuneraţia financiară nu a constituit
principalul mobil atribuit actorilor ca bază a acceptării implicării într-un proiect
de teatru muzeal, mediatizarea proiectului este unanim acceptată ca modalitate
eficientă de cooptare a actorilor în proiect. Din acest punct de vedere rămâne
interesant de urmărit dacă actorii alocă importanţă similară factorilor motivatori
menţionaţi aici, aspect pe care l-am urmărit în cel de ai doilea studiu.
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posibilitatea de a cunoaste alte persoane implicate in proiect

41

posibilitatea de a cunoaste persoane care lucreaza in muzee
mediatizarea proiectului

31

72

prestigiul celorlalti actori care joaca in piesa
posibilitatea diversificarii experientei personale si profesionale
remuneratia financiara

53
66
56

abilitatile managerului de proiect

65

prestigiul muzeului

56

prestigiul regizorului

57

noutatea/originalitatea piesei de teatru

69

calitatea piesei de teatru

67

Figura 3. „Foarte importante” şi „importante” pentru a determina un actor să
lucreze într-un proiect de teatru care se desfăşoară în muzee. Opiniile personalului
din muzee în procente (%)
Am analizat, de asemenea, în ce tipuri de proiecte de teatru muzeal ar dori
subiecţii să se implice (Figura 4). Subiecţii au arătat în medie o dorinţă mai mare
de implicare în spectacole de teatru care se adresează copiilor şi cele create special
pentru muzeu. În timp ce acestea din urmă necesită evident resurse suplimentare,
spectacolele de teatru adresate copiilor pot fi un real succes, dacă analizăm, prin
comparaţie, datele privind cunoaşterea publicului muzeului de către angajaţi,
pe care le-am obţinut în 20087. Menţionam atunci că în multe dintre muzee cei
mai mulţi dintre vizitatori sunt copii şi datorită faptului că există parteneriate cu
şcolile pentru a asigura vizite organizate şi că această categorie de public este cea
mai cunoscută de către angajaţii muzeelor. Totuşi recomandarea noastră, care a
încheiat studiul menţionat, era ca atenţia celor care elaborează programe pentru
public în muzee să se îndrepte şi spre populaţia vârstnică (care are în comun cu
prima categorie de public existenţa timpului liber) şi spre cea matură, între 25-40
de ani, care era insuficient cunoscută de subiecţii chestionaţi. Recomandările le
7 Alexandra Zbuchea şi Loredana Ivan, op.cit.
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menţinem şi pentru prezentul studiu. Chiar dacă piesele de teatru pentru copii
au atras cel mai mult interesul angajaţilor din muzee, aceştia nu rezolvă printrun proiect de tipul teatru muzeal care se adresează exclusiv copiilor, problema
celorlalte categorii de public ţintă.

o piesa de teatru alternativ jucata intr-un muzeu

4.99
o piesa de teatru clasica jucata in interiorul unui muzeu

4.78
un spectacol de tip improviatie care se deruleaza in salile unui muzeu

4.9
un spectacol de teatru proiectat pentru muzeu care se adreseaza copiilor

6.18
punerea in scena a unui spectacol, creat special pentru muzeu

5.94
personificarea unor personaje care au existat in trecut

4.95

Figura 4. Media notelor obţinute pentru diferite tipuri de piese de teatru, din
punctul de vedere al dorinţei de implicare a angajaţilor din muzee (pe o scală de la
1 la 7).
Am analizat nu doar atribuirile pe care le fac profesioniştii în muzee cu privire
la motivele care i-ar putea determina pe actori să dorească să se implice întrun proiect de teatru muzeal, dar şi motivele atribuite publicului interesat de un
asemenea proiect. Cu alte cuvinte, am urmărit opiniile subiecţilor despre ceea
ce i-ar putea determina pe vizitatori să fie interesaţi de teatrul muzeal. Desigur,
motivele invocate de angajaţii în muzee nu sunt aceleaşi cu motivele reale sau
potenţiale ale vizitatorilor, dar structurarea proiectelor de atragere a publicului
ţintă în muzee depinde de modul în care îşi imaginează promotorii proiectului
că va reacţiona publicul ţintă în faţa unei asemenea iniţiative şi cu ce tipuri de
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măsuri ar putea fi atras. Figura 5 redă motivele pe care subiecţii intervievaţi leau considerat „foarte importante” pentru publicul ţintă pentru a fi interesat de
spectacolele de teatru în muzee.

construirea unui website pentru descrierea programului si a pieselor de teatru

28

realizarea unor decoruri speciale pentru piesa

23

amenajarea unui spatiu corespunzator, in incinta muzeului, special pentru acest program

26
caracterul interdisciplinar al proiectului teatral

31
prestigiul muzeului

31

promovarea intensa a spectacolelor in mass media

51
preturile mici

37

curiozitatea fata de o noua experienta culturala

45
prestigiul teatrului / actorilor care joaca in piesa
notorietatea piesei de teatru

37

25

Figura 5. „Foarte importante” pentru a-i determina pe spectatori să aleagă să
meargă la un spectacol de teatru muzeal? Opiniile subiecţilor (din muzee) în
procente (%)
Ca şi în cazul motivelor atribuite actorilor, mediatizarea proiectelor de teatru
muzeal este aspectul pe care subiecţii îl consideră a fi cel mai important în a-i
motiva pe spectatori să fie interesaţi de un astfel de proiect. Spre deosebire de
motivaţiile atribuite actorilor care se leagă de calitatea sau noutatea piesei, în
cazul publicului ţintă, subiecţii au legat interesul acestuia de curiozitate, preţuri
46

Teatrul muzeal în România – tur de orizont

mici şi respectiv prestigiul teatrului / actorilor. Cu toate că mediatizării proiectului
îi este atribuită cea mai mare importanţă şi în ce priveşte cooptarea actorilor şi
în ce priveşte atragerea publicului ţintă, această nu se poate face întotdeauna
cu costuri reduse. Prezenţa unui website, ca mijloc modern de promovare, spre
exemplu, şi destul de puţin costisitor nu este văzut de subiecţi în aceeaşi măsură
important.
Pentru a explora în profunzime atitudinile subiecţilor cu privire la teatrul muzeal,
am adresat câteva întrebări care vizau posibile asocieri ale ideii de teatru muzeal
cu scopurile şi activităţile muzeului în general. Aşa cum putem observa în Tabelul
4, subiecţii au asociat proiectele de teatru muzeal, educării publicului prin alte
mijloace decât cele tradiţionale şi posibilităţii obţinerii de fonduri suplimentare
pentru proiectele interdisciplinare, probabil în condiţiile în care presiunea de
a obţine fonduri suplimentare din proiecte este din ce în ce mai mare asupra
instituţiilor culturale din România şi nu numai. Totuşi un aspect care ar putea
constitui un impediment în derularea acestor proiecte cu instituţiile de teatru
este faptul că nu sunt legături între angajaţii celor două instituţii culturale, aşa
cum reiese din cercetarea de faţă, unde muzeografii nu au perceput ca existente
legături strânse cu oamenii din lumea teatrului. Acest impediment apare cu atât
mai clar cu cât subiecţii au perceput o legătură strânsă între publicul care merge la
teatru şi cel care vizitează muzee.
Tabelul 4. Acordul cu următoarele afirmaţii, privind motivele pentru care
muzeele sunt interesate să dezvolte proiecte de teatru în incinta lor
Acord
total
(%)
24

Acord
parţial
(%)
36

Dezacord

Muzeele au o imagine
învechită pe care vor să o
schimbe

36

29

7

2

Muzeele urmăresc educarea
publicului şi prin alte mijloace,
inedite

65

8

1

-

Muzeele nu au suficienţi
vizitatori

47

(%)
6

Dezacord
total (%)
7
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Există o legătură strânsă
între publicul care merge la
spectacole de teatru şi cel care
vizitează muzee

26

36

6

1

Muzeele sunt mai puţin
promovate în România, spre
deosebire de spectacolele de
teatru

33

30

7

1

Reprezentanţii muzeelor au
legături strânse cu oamenii
din lumea teatrului

8

38

17

3

Se pot obţine mai multe
fonduri culturale pentru
proiecte interdisciplinare

48

21

2

1

Muzeele din România au o
imagine dinamică pe care vor
să o menţină

20

30

19

5

Notă. În tabel nu sunt prezentate şi procentele pentru non-răspunsuri
Am urmărit în ce măsură diferă motivele asociate interesului muzeelor pentru
proiectele de teatru muzeal între respondenţii din muzeele care au participat
deja în astfel de proiecte şi cei din muzeele care nu au avut o astfel de experienţă.
Trebuie să menţionăm că în eşantionul nostru am înregistrat un număr relativ
mare de respondenţi 39 (51%) care proveneau din muzee unde au avut loc deja
astfel de proiecte şi 34 (45%) dintre subiecţi proveneau din muzee unde nu s-au
derulat astfel de proiecte. Nu am înregistrat însă diferenţe semnificative între
răspunsurile subiecţilor din cele două categorii de muzee, privind motivele
menţionate în Tabelul 4, deşi de aşteptam ca aceste diferenţe să existe. Explicaţia
poate fi aceea că respondenţii înşişi nu au luat parte la aceste proiecte deşi au fost
derulate în muzeul lor. Şi într-adevăr, doar 15% dintre respondenţi au declarat
că au participat ei înşişi la proiecte, 3% declarând că au avut ocazia să participe,
dar nu i-a interesat şi 51% că nu au avut ocazia să participe. În aceste condiţii am
urmărit diferenţele dintre răspunsurile celor care au participat ei înşişi la proiectele
de teatru muzeal şi celelalte categorii de subiecţi. Sunt practic în eşantionul
nostru doar 16 subiecţi care au colaborat personal la un astfel de proiect, anterior
derulării cercetării, adică mai puţin de jumătate din totalul respondenţilor care au
declarat că în muzeele lor s-au derulat astfel de proiecte. Într-adevăr răspunsurile
48

Teatrul muzeal în România – tur de orizont

subiecţilor din cele două categorii (cea cu experienţă personală în derularea de
proiecte de teatru muzeal şi cea fără o asemenea experienţă directă) sunt diferite
în ce priveşte răspunsurile la întrebarea „Reprezentanţii muzeelor au legături
strânse cu oamenii din lumea teatrului” (F= 10.970, p< 0.002). Mai concret, cei care
au participat ei înşişi la proiecte de teatru muzeal au apreciat în medie că relaţiile
dintre actori şi angajaţii din muzee sunt mai strânse decât cei care nu au luat
parte ei înşişi la aceste proiecte. Aceasta înseamnă că un alt beneficiu potenţial
al proiectelor de tipul teatru muzeal este întărirea relaţiilor dintre profesioniştii
în cele două instituţii culturale şi apropierea pentru eventuale proiecte viitoare.
Aceasta şi faptul că 13 dintre cei care au participat la proiecte de teatru muzeal
s-au declarat „mulţumiţi” şi „foarte mulţumiţi” de această colaborare recomandă
proiectele de tip interdisciplinar ca experienţe de lucru utile pentru instituţiile
culturale din România. Deşi era interesant de analizat ce anume i-a nemulţumit
pe cei care s-au declarat „foarte nemulţumiţi” şi „destul de nemulţumiţi”, nu
am explorat aceasta în cercetarea de faţă. Considerăm însă că o potenţială
nemulţumire ar putea fi aceea că mulţi dintre respondenţi, deşi erau la curent cu
proiectele de teatru muzeal derulate în muzeele unde lucrau, nu au fost sau nu
s-au simţit implicaţi în acestea, după cum arătam anterior. Că aceasta a fost situaţia
stau mărturie şi datele care arată că dintre cei 44 de subiecţi care au răspuns
întrebării „În ce măsură doriţi să fiţi implicat(ă), în viitor, în proiecte de teatru
muzeal?”, 38 au răspuns în „foarte mare măsură” şi respectiv „în mare măsură” şi
nimeni nu a răspuns „nu doresc”. Din nou, există o diferenţă semnificativă statistic
(F = 12.259, p<0.01) între subiecţii care au participat personal la astfel de proiecte
şi ceilalţi subiecţi, cu primii fiind mult mai doritori, în medie, să ia parte la proiecte
viitoare de acelaşi tip.
În final, nu ar trebui să neglijăm impactul proiectului, perceput de subiecţi la
nivelul muzeului, unde scopul final este evident creşterea numărului vizitatorilor
şi a prestigiului muzeului. Tabelul 5 arată faptul că în general subiecţii au perceput
că acest tip de proiecte a avut un impact pozitiv asupra muzeului unde lucrează.
Tabelul 5. Dacă muzeul dvs. a derulat proiect(e) de teatru muzeal în trecut,
cum a / au schimbat acest / aceste proiect(e):
A crescut (%)
Numărul vizitatorilor care vin la
muzeu
Prestigiul muzeului în care lucraţi
49

20

A scăzut
(%)
-

A rămas la
fel (%)
14

22

-

17
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Motivaţia angajaţilor muzeului de
a veni cu idei noi

20

-

18

Notă. În tabel nu sunt prezentate şi procentele pentru nonrăspunsuri
Din nou am înregistrat diferenţe semnificative între grupul subiecţilor care au
participat personal în astfel de proiecte şi ceilalţi respondenţi, cu primii fiind
mai convinşi (χ2 =8.259, p<0,016) că aceste proiecte au adus mai mulţi vizitatori
în muzeu şi, respectiv, au sporit prestigiul muzeului unde lucrează (χ2 =7.355,
p<0,025).
În concluzie, experienţa personală a angajaţilor din muzee în proiecte de tip teatru
muzeal le-a schimbat acestora percepţia despre rolul unor asemenea proiecte în
creşterea numărului vizitatorilor şi a prestigiului muzeului, i-a adus mai aproape
de cei care lucrează în teatre şi a constituit, în general, o experienţă pozitivă pe
care respondenţii vor să o replice în mai mare măsură decât în cazul celor care nu
s-au implicat personal.

Artiştii şi teatrul muzeal
Loredana Ivan

În perioada iunie-iulie 2009 am condus o cercetare pe bază de chestionar aplicat
online pentru a cunoaşte atitudinile similare ale artiştilor din teatre cu privire
la proiectele de tipul teatru muzeal. Chestionarul a fost construit în oglindă cu
cel analizat anterior în aşa fel încât să permită comparaţia rezultatelor cu cele
obţinute în studiul adresat personalului din muzee. Metodologia de aplicare
a chestionarelor şi de colectare a datelor a fost similară studiului precedent şi
am descris-o anterior pe larg. Similar, subiecţii nu trebuiau să exprime poziţia
instituţiei unde lucrau, ci opiniile proprii, bazându-se pe experienţe personale şi
am accentuat caracterul confidenţial şi anonim al datelor obţinute.
La această cercetare au răspuns un număr de 183 de subiecţi: actori, regizori,
scenarişti, critici de teatru. Deşi nu putem compara datele acestei cercetări cu ale
altora similare precedente, fiind, după ştiinţa noastră, singurul demers de acest
tip întreprins în România, putem face observaţia unui număr superior de angajaţi
în teatre care au răspuns cercetării noastre comparativ cu cel al specialiştilor
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din muzee. Anuarul Statistic al României8 înregistrează cca. 160 de instituţii
de spectacol la nivel naţional, în creştere uşoară, dar constantă în ultimii ani.
Puţin sub 20% dintre acestea sunt în Bucureşti. Cca. 40% dintre aceste instituţii
sunt teatre dramatice, iar 15% sunt teatre de păpuşi şi marionete. Un procentaj
însemnat, de peste 15%, îl au şi ansamblurile artistice. Anuarul statistic nu face
distincţie între teatrele publice şi cele private, sau iniţiativele unor asociaţii
culturale. Ţinând cont de dinamismul domeniului, credem că cifrele nu includ
toate organizaţiile teatrale. Atragem atenţia şi asupra faptului că tot mai mulţi
artişti sunt independenţi, nefiind pe angajaţi ai unei instituţii teatrale.
Descrierea eşantionului
Au răspuns cercetării noastre un număr de 183 de subiecţi dintre care: 85 (46%)
actori, 21 (12%) regizori, 6 (3%) scenografi şi 9 (5%) critici de teatru. Majoritatea
respondenţilor (61%) nu deţineau funcţii de conducere în instituţii de teatru sau
similare la data efectuării cercetării, în timp ce 10% au declarat că deţineau funcţii
de conducere şi 29% nu au răspuns acestei întrebări. Ca şi în cazul muzeografilor,
au predominat respondenţii fără funcţii de conducere, în direcţia obiectivului
cercetării noastre care nu urmărea exprimarea unor puncte de vedere oficiale ale
instituţiilor, ci a unor poziţii personale.
Tabelul 6. Structura pe sexe a respondenţilor
Sex
Feminin
Masculin

Frecvenţa absolută
76
54

Procente
42%
30%

Nu au răspuns

53

29%

Tabelul 7. Structura pe vârste a respondenţilor
Categoria de vârstă
18-25 ani
26-40 ani
41-60 ani
peste 61 ani
Nu au răspuns

Frecvenţa absolută
26
56
28
5
68

Procente
14%
31%
15%
3%
37%

În ce priveşte structura pe sexe, eşantionul de artişti este mai omogen,
8 www.insse.ro
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predominând totuşi respondenţii de gen feminin. Nici în acest caz nu putem şti
dacă structura pe sexe sau pe vârste a eşantionului reflectă universul populaţional
al celor care lucrează în teatre. Şi, din nou, ca în cazul angajaţilor din muzee,
numărul celor din categoria 26-40 de ani care au răspuns chestionarului este
superior, fie datorită faptului că aceştia predomină ca angajaţi, fie pentru că
aceştia au manifestat un interes sporit faţă de cercetare şi au avut obişnuinţa
de a utiliza internetul ca sursă de a comunica. Cum structura pe vârste ale celor
două eşantioane (le putem numi generic „muzeografi” şi „artişti”) este similară
şi intervalul dintre cele două cercetări mic (aproximativ o lună) putem miza pe
comparabilitatea datelor.
Tabelul 8. Structura eşantionului după încadrarea profesională a subiecţilor
(angajamentul principal)
Angajat al unui teatru public
Angajat al unui teatru privat
Membru al unei organizaţii nonprofit
culturale
Lucrează pe cont propriu
Student
Nu au răspuns

Frecvenţa absolută
53
6
18

Procente
29%
3%
10%

41

22%

6
59

3%
32%

La chestionar au răspuns în principal angajaţi ai teatrelor publice şi, deloc
surprinzător, un număr semnificativ (41) de artişti independenţi. Aceştia din urmă
pot fi profesionişti care deşi nu au un angajament formal cu un teatru anume,
colaborează succesiv atât în instituţiile publice, cât şi în cele private, experienţa lor
cu proiecte interdisciplinare putând fi astfel mai diversificată. Vom urmări aşadar,
pe parcursul analizei răspunsurile celor două categorii care predomină în eşantion:
angajaţii teatrelor publice şi, respectiv, cei care activează pe cont propriu.
Rezultatele obţinute
În mod similar, am analizat în ce măsură subiecţii consideră că muzeele oferă spaţii
adecvate pentru derularea unor spectacole de teatru. Un procent superior de
artişti (71%) comparativ cu 64% dintre muzeografi au considerat spaţiile oferite
de muzee ca fiind „în foarte mare măsură” sau „în mare măsură” adecvate şi doar
9%, faţă de 19% le-au considerat „puţin adecvate” sau „deloc adecvate”. Totuşi,
am urmărit dacă există diferenţe între răspunsurile oferite de subiecţii care au
participat ei înşişi la proiecte de tip teatru muzeal şi cei care nu au participat direct
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în astfel de proiecte. Şi într-adevăr am obţinut diferenţe semnificative (F = 9.446,
p<0,003) cu subiecţii care au participat deja în proiecte de teatru muzeal apreciind
ca mai puţin adecvate spaţiile oferite de muzeu, pentru derularea unei piese de
teatru, comparativ cu subiecţii care nu au luat încă parte în astfel de proiecte.
Putem deci aprecia că interesul artiştilor pentru astfel de proiecte este ridicat,
dar odată ce participă concret în cadrul lor pot evalua şi aspectele mai puţin
favorabile proiectului, în acest caz adecvarea spaţiului din muzeu la cerinţele unui
spectacol de teatru. Rezultatele sunt interesante, cu atât mai mult cu cât în cazul
personalului din muzee rezultatele obţinute au fost contrare: cei care au participat
la proiecte de teatru muzeal au evaluat în medie ca fiind mai „adecvate” spaţiile
oferite de muzee, comparativ cu cei care nu au fost implicaţi direct. Iată deci o
diferenţă de percepţie a proiectelor de teatru muzeal între artişti şi muzeografi,
prin prisma experienţei avute în cazul proiectelor de teatru muzeal deja derulate.
Am analizat şi pentru grupul artiştilor, ce spaţii din incinta muzeului sunt
considerate potrivite sau mai puţin potrivite pentru derularea unor spectacole de
teatru (Figura 6). Subiecţii au notat pe o scală de la 1 la 10, „1”, unde reprezintă
„spaţiu total necorespunzător”, iar „10” – „spaţiu total corespunzător”: holul
muzeului, sălile în care sunt expuse colecţiile, sala de conferinţe a muzeului, curtea
muzeului şi platforma din faţa muzeului. Deşi mediile obţinute privind adecvarea
fiecăruia dintre cele cinci spaţii menţionate, la derularea unei piese de teatru
au fost uşor diferite de cele obţinute în studiul derulat în muzee, per ansamblu
ierarhia celor cinci spaţii este similară. Atât artiştii, cât şi muzeografii consideră
curtea muzeului a fi spaţiul cel mai potrivit pentru spectacolele de teatru, urmat
de platforma din faţa muzeului, iar sălile în care sunt expuse colecţiile, spaţiile
cele mai puţin potrivite pentru un asemenea proiect. Nu am obţinut diferenţe
semnificative între modul în care au notat cele cinci spaţii menţionate artiştii care
au participat anterior la proiecte de teatru muzeal, respectiv cei care nu au făcut
parte din astfel de proiecte. Consistenţa răspunsurilor dintre muzeografi şi artişti
cu privire la spaţiul considerat adecvat pentru derularea pieselor de teatru este
de bun augur când este vorba de implicarea celor două categorii de subiecţi în
proiecte comune.
Deşi am explorat indirect interesul artiştilor pentru derularea unor proiecte de
teatru muzeal, atunci când i-am rugat să evalueze adecvarea spaţiului oferit de
muzee, punerii în scenă a unor spectacole de teatru, am adresat în continuare
întrebări care vizează direct interesul acestora pentru proiectele de tip teatru
muzeal. Tabelul 9 prezintă rezultatele obţinute. Actorii şi artiştii din teatru în
general au exprimat interesul „în mare măsură” şi „în foarte mare măsură” pentru
a proiecta şi a juca în spectacole de teatru desfăşurate în muzee (68%, respectiv
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72%) şi, de asemenea, pentru de depune proiecte comune (71%) şi a folosi
modalităţi comune de atragerea vizitatorilor / spectatorilor (68%). Mai puţini
subiecţi sunt în favoarea folosirii exponatelor din muzeu în spectacolele de teatru.
În plus, menţionăm faptul că subiecţii care participaseră deja la proiecte de teatru
muzeal au considerat în mai mare măsură că actorii şi profesioniştii din teatru
ar trebui să se implice în proiectarea şi derularea unor spectacole de teatru în
muzee (F = 5.205, p< 0,024, respectiv F = 4.836, p<0.03), comparativ cu cei care
nu participaseră deja în astfel de proiecte. Putem interpreta aceste diferenţe fie
prin faptul că experienţa colaborării în proiecte de teatru muzeal le-a schimbat
percepţia despre necesitatea şi utilitatea acestor proiecte, fie prin faptul că aceşti
subiecţi sunt în general cei mai activi, care se implică în proiecte noi în instituţiile
în care lucrează / colaborează.
Nu am înregistrat diferenţe semnificative în ce priveşte interesul de a participa în
proiecte de teatru muzeal, pe cele cinci dimensiuni prezentate în Tabelul 9, între
subiecţii din diferitele grupe de vârstă şi respectiv între cei care lucrau în teatre
publice şi cei care s-au declarat ca „lucrând pe cont propriu” (aceste două categorii
predominând în eşantionul nostru).

platforma din fata muzeului
7.47

curtea muzeului
8.47

sala de conferinte a muzeului
6.81

salile in care sunt expuse colectiile
6.41

holul muzeului
6.86

Figura 6. Media notelor obţinute pentru diferite spaţii din cadrul muzeului, din
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punctul de vedere al adecvării lor la derularea unor spectacole de teatru (pe o
scală de la 1 la 10).
Tabelul 9. În ce măsura credeţi că actorii/profesioniştii din teatru ar trebui
să[...]? (%)
În foarte mare
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

participe la proiectarea
de spectacole de teatru
care să se desfăşoare întrun muzeu
joace în spectacole de
teatru care se desfăşoară
într-un muzeu
folosească exponate
ale unui muzeu în
spectacolele în care
joacă/la care lucrează
depună proiecte comune
cu muzeele pentru
atragerea de fonduri
destinate culturii

31

37

6

În foarte
mică
măsură /
Deloc
2

38

34

3

1

15

22

20

18

52

18

2

1

să folosească modalităţi
comune de atragere a
spectatorilor/vizitatorilor

50

18

3

2

Notă. În tabel nu sunt prezentate şi procentele pentru non-răspunsuri
Profesioniştii din muzee estimaseră că muzeele de artă şi cele etnografice sunt
cele mai adecvate pentru găzduirea proiectelor de tip teatru muzeal. Opiniile lor
sunt similare cu cele exprimate de profesioniştii teatrelor, care sunt mai interesaţi
de proiectarea unor spectacole de tipul teatru muzeal în colaborare cu muzee de
artă şi etnografice. În ce priveşte muzeele de istorie, casele memoriale şi muzeele
de literatură, acestea au trezit un interes moderat, similar; artiştii arătându-se cel
mai puţin interesaţi de a dezvolta proiecte de teatru muzeal cu muzee ale naturii
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şi cele ale tehnicii. Interesul pentru diferitele tipuri de muzee nu a fost semnificativ
diferit între subiecţii care au participat anterior în proiecte de teatru muzeal şi cei
care nu au luat parte la astfel de proiecte şi nici între profesioniştii din teatrele
publice şi cei care lucrau pe cont propriu. Putem spune că atât muzeografii, cât şi
artiştii consideră muzeele de artă şi cele etnografice ca spaţii mai atractive pentru
derularea de proiecte de teatru muzeal.
Am analizat anterior (vezi Figura 3) ce cred muzeografii că i-ar putea determina
de artişti să se implice în proiecte de teatru muzeal. Mai jos, Figura 7 prezintă
opiniile similare ale artiştilor. În timp ce muzeografii considerau că mediatizarea
proiectului este cel mai important aspect, artiştii au atribuit valoare superioară
calităţii piesei de teatru, chiar dacă au apreciat în număr mare şi mediatizarea
proiectului şi respectiv posibilitatea diversificării experienţei personale şi
profesionale.
posibilitatea de a cunoaste alte persoane implicate in proiect

44

posibilitatea de a cunoaste persoane care lucreaza in muzee
mediatizarea proiectului

26

69

prestigiul celorlalti actori care joaca in piesa

45

posibilitatea diversificarii experientei personale si profesionale

69

remuneratia financiara

66

abilitatile managerului de proiect
prestigiul muzeului
prestigiul regizorului

66
39
50

noutatea/originalitatea piesei de teatru

62

calitatea piesei de teatru

75

Figura 7. „Foarte importante” şi „Importante” pentru a determina un actor
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sa lucreze într-un proiect de teatru care se desfăşoară în muzee. Opiniile
profesioniştilor din teatre procente (%)
Este interesant că ambele categorii de subiecţi (pe care le-am numit aici generic:
muzeografi şi artişti) au atribuit cea mai mică importanţă posibilităţii de a
cunoaşte persoane care lucrează în muzee sau persoane care sunt implicate în
proiect în general, în decizia unui actor de a face parte dintr-un proiect tip teatru
muzeal. Probabil că experienţa unui proiect interdisciplinar, în general, este văzută
mai degrabă de artişti ca o experienţă care ar trebui să constituie un avans în
carieră şi mai puţin o experienţă de interacţiune şi intercunoaştere.
Am explorat o asemenea abordarea proiectului, ca potenţial al dezvoltării carierei
şi atunci când profesioniştii din teatre au fost întrebaţi în mod specific: „Ce efecte
asupra carierei dvs. credeţi ca ar apărea, dacă aţi participa într-un proiect de teatru
muzeal?”
teatrul unde lucrez ar putea sa se evidentieze fata de alte institutii similare

47

as iesi din rutina spectacolelor in care sunt implicat de obicei

49

as fi mai deschis in a lucra cu alte institutii din afara teatrului
as fi mai cunoscut publicului spectator

66

46

as intalni oameni cu care as putea lucra ulterior

69

as fi parte a unei experiente inedite in cariera mea

72
as colabora cu oameni care m-ar ajuta sa invat lucruri noi

72
as fi remarcat pentru a juca si in alte piese

39

as imbunatati calitatea CV-ului

47

Figura 8. Procentul celor care au considerat că proiectele de teatru muzeal vor
aduce „foarte probabil ” şi „cu siguranţă” beneficii carierei proprii
Observăm că artiştii nu se gândesc neapărat la participarea în cadrul proiectului
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ca la o modalitate de a-şi îmbunătăţi CV-ul şi a fi remarcaţi pentru puneri în scenă
viitoare, ci ca la o modalitate de a experimenta ceva nou în carieră şi de a învăţa
lucruri noi. Dacă ne gândim la faptul că o parte semnificativă dintre subiecţi
(31%) provin din categoria de vârstă 26-40 de ani, atunci devine evident faptul
că aceştia sunt deja persoane care au acumulat un CV bogat şi sunt probabil
motivaţi de ideea de a trăi experienţe profesionale noi. De asemenea, faptul că o
parte semnificativă dintre respondenţi (22%) lucrează pe cont propriu şi nu au un
angajament permanent cu un teatru anume, explică de ce varianta „teatrul unde
lucrez ar putea să se evidenţieze faţă de alte instituţii similare care nu abordează
astfel de proiecte” nu a constituie un factor motivaţional atât de important.
Analizând însă datele comparativ pe diferite grupe de vârstă ale subiecţilor şi pe
cele două categorii majoritare: angajaţi în teatre de stat şi respectiv artişti pe cont
propriu, nu am obţinut rezultate diferite semnificativ.
construirea unui website pentru descrierea programului si a pieselor de teatru

32

realizarea unor decoruri speciale pentru piesa

20

amenajarea unui spatiu corespunzator, in incinta muzeului, special pentru acest program

28
caracterul interdisciplinar al proiectului teatral

20
prestigiul muzeului

13

promovarea intensa a spectacolelor in mass media

48
preturile mici

13

curiozitatea fata de o noua experienta culturala

41
prestigiul teatrului / actorilor care joaca in piesa

28

notorietatea piesei de teatru

20
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Figura 9. „Foarte importante” pentru a-i determina pe spectatori să aleagă să
meargă la un spectacol de teatru muzeal? Opiniile subiecţilor (din teatre) în
procente (%)
Similar cu studiul întreprins asupra personalului din muzee, ne-a interesat ce
consideră profesioniştii din teatre că i-ar putea determina pe spectatori să fie
interesaţi de un proiect de acest tip şi am comparat atribuirile cu cele realizate de
muzeografi. Răspunsurile artiştilor au coincis cu cele ale angajaţilor din muzee,
în sensul că mediatizarea proiectului este văzută ca factor motivator principal
pentru publicul ţintă. În mod similar, cele două grupuri au considerat importante
curiozitatea publicului ţintă faţă de o nouă experienţă culturală şi prestigiul
teatrului / actorilor care joacă în piesă. Spre deosebire de muzeografi, artiştii au
acordat o importanţă mai mare realizării unui website care să descrie proiectul şi
piesele de teatru şi amenajarea corespunzătoare a unui spaţiu în incinta muzeului
pentru derularea pieselor de teatru. De asemenea, în timp ce muzeografii au avut
în vedere preţurile mici ca factor motivator, artiştii au acordat, în medie, cea mai
mică importanţă acestui aspect şi – surprinzător - şi prestigiului muzeului gazdă.
Am putea spune că actorii au atribuit succesul unui asemenea proiect prestigiului
teatrului / actorilor participanţi, dar nu şi prestigiului muzeului, aspect care poate
fi desigur un inconvenient într-o situaţie de parteneriat.
Cum subiecţii sunt interesaţi în participarea în proiecte de teatru muzeal în
special pentru ineditul experienţei, pentru că îşi doresc să realizeze ceva nou
profesional, iniţiatorii proiectului ar trebui să-i motiveze în acest sens. Comparativ
cu motivaţiile atribuite artiştilor de către grupul angajaţilor din muzee (care
se legau în special de mediatizarea proiectului), artiştii au dovedit interes mai
degrabă pentru calitatea piesei şi experienţa profesională nouă. Am văzut anterior
că profesioniştii din muzee au arătat în medie o dorinţă mai mare de implicare în
spectacole de teatru care se adresează copiilor şi cele create special pentru muzeu
(Figura 4). Prin comparaţie, artiştii s-au arătat mai interesaţi în medie mai mult de
punerea în scenă a unui spectacol creat special pentru muzeu şi de participarea în
cadrul unei piese de teatru alternativ jucată într-un muzeu. Opţiunile celor două
grupuri cu privire la tipul piesei nu sunt diferite şi este interesant că ambele au
plasat pe primul loc din punct de vedere al interesului „punerea în scenă a unei
piese special pentru muzeu”.
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o piesa de teatru alternativ jucata intr-un muzeu

6.03

o piesa de teatru clasica jucata in interiorul unui muzeu

5.67
un spectacol de tip improviatie care se deruleaza in salile de expunere ale
unui muzeu

5.29
un spectacol de teatru proiectat pentru muzeu care se adreseaza copiiilor

5.64
punerea in scena a unui spectacol, creat special pentru muzeu

6.08
personificarea unor personaje care au existat in trecut / personaje fantastice

5.58

Figura 10. Media notelor obţinute pentru diferite tipuri de piese de teatru, din
punctul de vedere al dorinţei de implicare a angajaţilor din teatre (pe o scală de la
1 la 7).
Ne aşteptam ca opţiunile subiecţilor pentru diferitele tipuri de piese de teatru
prezentate mai sus să fie diferite în funcţie de specialitatea subiecţilor: actori,
regizori, scenografi sau critici de teatru şi într-adevăr actorii s-au arătat în medie
mai atraşi de „personificarea unor personaje care au existat în trecut”, şi de a juca
într-o „piesă de teatru clasică în interiorul unui muzeu”, iar regizorii, mai interesaţi
în medie de „punerea în scenă a unui spectacol creat special pentru muzeu”. Nu
au existat diferenţe semnificative între opţiunile celor care erau angajaţi în teatre
publice şi cei care lucrau pe cont propriu, dar diferenţe semnificative au existat
între cei care au colaborat anterior la proiecte de tip teatru muzeal şi cei care
nu au participat încă în astfel de proiecte, pentru toate cele şase tipuri de piese
menţionate mai sus. Mai concret, subiecţii care au participat anterior în proiecte
de tip teatru muzeal au manifestat în medie mai mare interes de a colabora
pentru toate cele şase tipuri de piese prezentate în Figura 10, comparativ cu
grupul subiecţilor care nu avuseseră încă o astfel de experienţă la data efectuării
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cercetării.
Tabelul 10. Acordul cu următoarele afirmaţii privind motivele pentru care
muzeele sunt interesate să dezvolte proiecte de teatru în incinta lor
(răspunsurile profesioniştilor din teatru)
Acord
total (%)
Muzeele nu au suficienţi
vizitatori

29

Acord
parţial
(%)
36

Dezacord

Muzeele au o imagine
învechită, pe care vor să o
schimbe

28

33

3

4

Muzeele urmăresc
educarea publicului şi prin
alte mijloace, inedite

53

15

2

1

Există o legătură strânsa
între publicul care merge la
spectacole de teatru şi cel
care vizitează muzee

24

37

8

2

Muzeele sunt mai puţin
promovate în România,
spre deosebire de
spectacolele de teatru
Reprezentanţii muzeelor au
legături strânse cu oamenii
din lumea teatrului

39

23

6

1

6

30

21

5

Se pot obţine mai multe
fonduri culturale pentru
proiecte interdisciplinare

42

23

1

2

Muzeele din România au o
imagine dinamică pe care
vor să o menţină

4

26

28

4

(%)
3

Notă. În tabel nu sunt prezentate şi procentele pentru non-răspunsuri
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În studiul efectuat asupra muzeelor am analizat atitudinile subiecţilor faţă de
teatru muzeal şi asocierile pe care aceştia le fac cu scopurile şi activităţile muzeului
în general (Tabelul 4). Am procedat similar şi în cazul actorilor (Tabelul 10). Atât
muzeografii, cât şi artiştii au considerat că un proiect de tip teatru muzeal se
suprapune scopului muzeului de a educa publicul, inclusiv prin mijloace noi
şi ambele grupuri de subiecţi au plasat acest proiect în încercarea de a obţine
fonduri culturale sporite. Aceste două aspecte care au fost susţinute concomitent
de cele două grupuri cercetate arată faptul că un parteneriat în cadrul unor
proiecte interdisciplinare între muzee şi teatre ar putea funcţiona cu succes.
Principala limită, sesizată de membrii ambelor grupuri, o reprezintă insuficientele
legături între angajaţii din cele două instituţii culturale şi probabil şi faptul că
profesioniştii din teatre văd muzeele ca instituţii puţin dinamice, aşa cum se
poate observa în Tabelul 10. Nu au existat diferenţe între răspunsurile formulate
în aceste sens de cei care au colaborat anterior în proiecte de teatru muzeal şi cei
care nu au avut o asemenea experienţă. O modalitate de realizare a contactelor
între cele două tipuri de instituţii, pentru a asigura o mai bună intercunoaştere ar
putea fi utilă în acest sens. Reţeaua Naţională a Muzeelor din România ar putea
iniţia contacte care să promoveze legături cu un organism similar al teatrelor sau
al actorilor profesionişti.
Dacă doar 15% dintre reprezentanţii muzeelor colaboraseră anterior cercetării la
un proiect de teatru muzeal, un număr superior de artişti (24%, reprezentând 43
de subiecţi) au menţionat că au colaborat în astfel de proiecte. Nici unul dintre
artişti nu a declarat că a avut ocazia să participe şi nu a fost interesat, iar 47%
dintre aceştia au spun că „nu au avut ocazia” să participe. Patru dintre artişti (2%)
au declarat că li s-a oferit ocazia, dar nu au putut participa, deşi ar fi vrut. Per
ansamblu, nivelul participării în proiecte de acest tip pare să fie superior în rândul
artiştilor, comparativ cu muzeografii. Dintre cei 43 de artişti care au participat deja
în proiecte de teatru muzeal, 21 s-au declarat foarte mulţumiţi de colaborare şi 15
– „în mare măsură mulţumiţi”. Un singur subiect s-a declarat „total nemulţumit” de
colaborarea într-un asemenea proiect. Rezultatele arată aşadar faptul că subiecţii
au perceput experienţa de a participa în astfel de proiecte ca benefică, 41 dintre
ei dorind „în foarte mare măsură” să fie implicaţi în proiecte viitoare de teatru
muzeal, iar 24 „în mare măsură”. Doar 2 subiecţi au răspuns că nu ar dori astfel de
colaborări viitoare.
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Opinii şi practici privind teatrul muzeal în România
Alexandra Zbuchea

Studiile realizate în cadrul proiectului ShowMuz arată unele similitudini, dar şi
diferenţieri între opiniile angajaţilor din muzee şi cele ale artiştilor din România.
Ambele categorii profesionale sunt de acord cu privire la importanţa educativă a
teatrului muzeal, ca şi la posibilităţile de dezvoltare de proiecte interdisciplinare.
Comentariile celor care au răspuns la acest chestionar arată un interes crescut
al artiştilor pentru colaborare în proiecte de teatru muzeal. O parte dintre
respondenţi au participat deja la astfel de evenimente, unii au chiar un portofoliu
de spectacole care ar putea să se desfăşoare în muzee şi doresc să găsească
colaboratori. Artiştii care încă nu au participat la un proiect de teatru muzeal şi-au
arătat disponibilitatea de colaborare şi consideră că este o formă de exprimare
teatrală cu potenţial de dezvoltare, fiind o alternativă la „teatrul instituţionalizat
clasic”.
Opiniile exprimate de artişti cu privire la teatrul muzeal pun accentul pe valoarea
educativă a acestei forme de teatru, nu numai pe efectele legate de atragerea
publicului către muzee. Câţiva dintre respondenţi au indicat copiii şi tinerii ca
public principal al acestor proiecte. Se menţionează, de asemenea, importanţa
promovării pentru a putea atrage publicul către această formă de cultură. Unele
rezerve au fost legate de spaţiul pe care muzeul îl oferă, de fondurile necesare
pentru un eveniment teatral, ca şi cu privire la colaborarea personalului din
muzee.
Au fost exprimate şi două opinii critice. Un respondent (un dramaturg care acum
se ocupă de afaceri, având vârsta cuprinsă între 41 şi 60 de ani) a declarat că nu
crede deloc într-un astfel de demers. Un alt respondent consideră că beneficiarul
unui astfel de proiect este în special muzeul care are astfel vizitatori, dar care nu
oferă artiştilor decât un cadru restrictiv de exprimare.
Cele mai adecvate forme de teatru muzeal sunt, în viziunea artiştilor, teatrul
clasic (19 voturi, unii dintre respondenţi precizând dacă au în vedere în mod
special comediile – 5 sau dramele – 4); teatrul-dans sau spectacole coregrafice
(13); recitalurile de muzică şi / sau poezie (12) şi spectacolele-lectură (9); teatrul
modern, neconvenţional şi interactiv (11); spectacolul-lectură (9); one-man-show
(8). Acest clasament se obţine numai la însumarea răspunsurilor privind cea mai
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adecvată formă de teatru muzeal. Se observă că părerile sunt totuşi destul de
împărţite şi clasamentul se modifică dacă se iau în consideraţie cele mai adecvate
5 tipuri de programe. În acest caz, cele mai frecvent menţionate forme, pe oricare
dintre cele 5 locuri, sunt: dans (inclusiv spectacole de coregrafie, teatru dans etc.
– cca. 12.5 %), teatru clasic (inclusiv comedie, drama, commedia dell’arte etc. –
11.5%), teatru modern (unde sunt incluse forme de teatru interactiv, underground,
experimental etc. – 10%).
Menţionăm şi faptul că o parte dintre respondenţi (cca.10%) consideră că muzeul
este adecvat pentru orice tip de spectacol, dar că acesta trebuie să fie personalizat
contextului. De asemenea, a fost şi un număr destul de mare de respondenţi care
au subliniat faptul că formele de teatru care se pot derula în mod optim în muzee
nu trebuie să implice mulţi artişti, iar piesele ar trebui să fie scurte. De altfel,
faptul că această opinie este destul de răspândită în rândul artiştilor se vede şi
din răspunsurile date cu privire la cele mai adecvate tipuri de programe de teatru
muzeal.
Reprezentanţii muzeelor par să fie mai rezervaţi în a-şi exprima ideile cu privire
la teatrul muzeal. Numai un sfert dintre respondenţii din muzee au notat câteva
comentarii privind teatrul muzeal. Majoritatea acestora se arată deschişi faţă de
acest nou tip de programe, considerând că au o valoare educativă, că dinamizează
muzeul şi trebuie inserate în oferta acestuia. Doi dintre respondenţi subliniază
necesitatea corelării mesajului teatrului muzeal cu colecţiile muzeului. O parte
dintre respondenți subliniază şi impactul pozitiv la nivelul imaginii muzeului pe
care teatrul muzeal îl poate avea. Un singur respondent arată limitările pe care le
impune spaţiul muzeal. Un respondent s-a arătat sceptic, arătând că „muzeele ar
trebui să studieze şi să prezinte patrimoniul în primul rând”.
Ca şi în cazul artiştilor, reprezentanţilor muzeelor li s-a cerut să menţioneze care
sunt cele mai adecvate 5 forme de teatru muzeal. Numai 39 de respondenţi
au completat această întrebare. O treime dintre aceştia a menţionat pe primul
loc o formă de teatru adresat copiilor (inclusiv teatru de păpuşi şi marionete).
Spectacolul de teatru de tip tradiţional (comedie sau dramă – 5 opţiuni) este
considerat mai adecvat decât formele moderne, de tip improvizaţie (2 opţiuni pe
primul loc). Muzeografii apreciază în mai mică măsură decât artiştii că spectacolul
lectură şi recitalurile de poezie sunt forme de teatru potrivite în muzeu (în total 3
semnalări ca primă opţiune). În schimb, este mai apreciat decât în cazul artiştilor
teatrul antic şi teatrul pe teme istorice (aprox. 15% dintre respondenţi – 5 opţiuni).
Comparativ cu artiştii, reprezentanţii muzeelor consideră în destul de mică măsură
că diverse forme de spectacole de muzică şi poezie sunt foarte adecvate pentru un
muzeu (numai 9 respondenţi). În şi mai mică măsură ei consideră că spectacolele
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de lectură sau spectacole de tip „one man show” sunt potrivite (numai 1 răspuns
pentru fiecare). De asemenea, pentru happeninguri şi performance sunt puţine
voturi din partea muzeografilor (numai 2).
Luând în consideraţie toate opţiunile de teatru exprimate, indiferent de poziţia lor
în clasamentul individual al respondenţilor, se constată că reprezentanţii muzeelor
sunt pentru construirea unor programe personalizate după specificul muzeului şi
al colecţiilor sale. Acest principiu a fost menţionat direct de către 8 respondenţi, în
timp ce alţi 4 au menţionat ca formă adecvată de teatru realizarea de spectacole
care să evoce sau să personifice unele personaje istorice sau personalităţi legate
de colecţiile muzeului. Alţi 14 respondenţi au înscris diverse forme de teatru
tematic (teatru popular, teatru antic, cu subiect istoric). Pe lângă aceste spectacole
tematice, adaptate colecţiilor, în topul preferinţelor reprezentanţilor muzeelor
sunt forme de teatru pentru copii, inclusiv teatru de păpuşi (20 de respondenți).
Dacă se ia în considerare teatrul clasic (respectiv comedii / drame în montare
tradiţională) şi teatrul modern (de tip improvizaţie, teatru neconvenţional,
happening etc.) respondenţii consideră că prima categorie este mai adecvată
decât a doua. Totuşi, dacă se iau în consideraţie răspunsurile pentru toate cele 5
forme de teatru muzeal mai potrivite, se constată că teatrul modern este mai des
invocat (de 18 ori, comparativ cu 14). Şi pantomima este menţionată destul de
frecvent – de 7 ori.
Mai atragem atenţia asupra unui aspect. Reprezentanţii muzeelor menţionează,
de asemenea, că sunt mai potrivite pentru spaţiul muzeului piese mai scurte,
cu mai puţine acte. Unii dintre ei propun chiar să se prezinte numai fragmente
din piese mai ample. Pe ansamblu, muzeografii consideră ca adecvate pentru
muzeu programe de teatru muzeal tematice, cu legătură cu colecţiile şi tematica
muzeului, care să nu dureze foarte mult şi să nu necesite o logistică amplă.
Celor două categorii de respondenţi li s-a solicitat să arate şi care sunt principalele
piedici în dezvoltarea teatrului muzeal, în România.
4 dintre cei cca. 110 artişti care au răspuns la întrebarea privind principalele
piedici au declarat că nu există impedimente, unul dintre ei menţionând chiar că
experienţele lui personal sunt pozitive şi lipsite de dificultăţi. Opiniile exprimate
de artişti se pot grupa în câteva categorii mari. Cel mai mare număr de înregistrări
priveşte probleme legate de promovarea defectuoasă a programelor de teatru
muzeal – 35 de respondenţi.
A doua categorie de probleme, în funcţie de numărul respondenţilor, este legată
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chiar de spectacolul jucat în muzeu. Majoritatea celor 22 de artişti care identifică
probleme legate de programele de teatru muzeal arată ca impedimente fie
calitatea piesei, fie inadecvarea acesteia pentru spaţiul muzeului. 14 dintre artiştii
care au răspuns la această întrebare consideră că principalul impediment este
legat de participanţii la un astfel de proiect (calitatea managementului proiectului,
competenţa regizorului şi a actorilor, lipsa de interes a persoanelor implicate etc.)
13 dintre respondeţi au menţionat diverse aspecte ale finanţării acestor programe.
7 artişti au indicat publicul, în special lipsa de interes a acestuia, ca fiind principalul
factor care poate determina eşecul unui proiect de teatru muzeal. Tot atâţia
respondenţi au înregistrat că principalele probleme sunt legate de muzeu, în
special de lipsa de deschidere a managementului acestei organizaţii.
48 dintre reprezentanţii muzeelor care au completat chestionarul au identificat şi
probleme legate de derularea de programe de teatru muzeal. Ei au fost îndemnaţi
să menţioneze 3 astfel de probleme, dar unii dintre ei nu au menţionat decât 1 sau
2. Printre cei 48 de respondenţi sunt şi 2 persoane care au menţionat că nu cred ca
un astfel de program să nu aibă succes.
Reprezentanţii muzeelor au menţionat aceleaşi categorii de probleme ca şi artiştii,
dar sunt unele diferenţe de accent. De exemplu, ei au menţionat într-o proporţie
mai mare decât actorii probleme legate de lipsa de deschidere a managementului
muzeelor şi chiar un interes scăzut al teatrelor. Un alt factor care a fost menţionat
repetat de către reprezentanţii muzeelor şi care nu a fost identificat de către cei ai
teatrelor este preţul biletelor de intrare la acest program şi, mai ales, programarea
în timp neadecvată a proiectelor de teatru muzeal. Interesant este că muzeografii
au menţionat într-o măsură mai mică decât artiştii necorelarea cu specificul
muzeului în care se derulează teatrul muzeal respectiv. De asemenea, se observă
o diferenţiere în opinii cu privire la public, muzeografii acuzându-i în mare măsură
că sunt dezinteresaţi şi nepregătiţi.
Centralizând răspunsurile primite, clasamentul piedicilor identificate de
profesioniştii din muzee este următorul: probleme legate de spectacol (45
respondenţi), probleme legate de marketing (24), probleme legate de public (20),
probleme legate de infrastructura oferită de muzeu (15) şi probleme legate de
finanţare (11). Printre cele mai des menţionate probleme legate de spectacolul
de teatru muzeal propriu-zis se numără probleme de organizare (managementul
proiectului, planificarea activităţilor), calităţile piesei alese şi mai ales ale
artiştilor implicaţi, precum şi chestiuni de conceperea programului de teatru
muzeal. Majoritatea problemelor de marketing menţionate sunt, ca şi în cazul
artiştilor, cele de promovare insuficientă sau necorespunzătoare. Factorii care pot
determina insuccesul unui program de teatru muzeal şi care ţin de public sunt, în
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viziunea respondenţilor, în mod special lipsa de interes şi prejudecăţile legate de
astfel de oferte venite din partea muzeelor. Dintre problemele de infrastructură,
cel mai des menţionate sunt spaţiul mic disponibil într-un muzeu şi lipsa unor
dotări specifice teatrului.
În ciuda problemelor, muzeul este considerat un ofertant potrivit de programe de
teatru muzeal. Atât artiştii, cât şi reprezentanţii muzeelor consideră că muzeul este
adecvat în mare măsură pentru dezvoltarea de proiecte de teatru. Se constată că
artiştii au dat un scor puţin mai mare acestui indicator. Totuşi numai aproximativ
4% dintre muzeografi consideră că spaţiul oferit de muzeu este în mică şi foarte
mică măsură adecvat acestor activităţi, în timp ce procentul artiştilor cu aceste
opinii este mai mult decât dublu. Se constată deci o polarizare mai mare a
opiniilor în rândul artiştilor decât în cazul muzeografilor. Acest fapt este susţinut
şi de concordanţa în opiniile muzeografilor cu privire la marea importanţă a
programelor de teatru muzeal.
Opiniile artiştilor şi ale muzeografilor diferă în mai mare măsură în ceea ce
priveşte spaţiul din interiorul muzeului care este mai adecvat pentru derularea de
programe de teatru muzeal. Clasamentul obţinut este similar (curtea muzeului,
platforma din faţă muzeului, sala de conferinţe, holul muzeului, sălile cu
exponate), dar notele acordate diferă destul de mult. În general, muzeografii sunt
mai critici cu privire la spaţiile interioare de expunere şi preferă într-o mai mare
măsură decât artiştii ca spectacolele să se deruleze în afara muzeului. De exemplu,
nota acordată de muzeografi pentru curtea muzeului este de 9 (din 10), în timp
ce artiştii au acordat nota 8.5. Muzeografii au acordat nota 4.7 pentru sălile în care
este expus patrimoniul, în timp ce artiştii au acordat nota 6.5 pentru aceste spaţii.
De altfel, destul de mulţi reprezentanţi ai muzeelor – respectiv aproape o treime
– consideră că sălile cu exponate sunt total necorespunzătoare programelor de
teatru muzeal, comparativ cu numai cca. 7% dintre artişti care împărtăşesc această
opinie. Atragem din nou atenţia asupra faptului că muzeografii deja implicaţi
în astfel de proiecte sunt mai deschişi cu privire la organizarea de programe de
teatru muzeal în interiorul sălilor muzeului.
De asemenea, a fost investigată colaborarea în cadrul programelor de teatru
muzeal. Chestionarul a investigat care sunt motivele care pot determina un artist
să colaboreze cu un muzeu. Principalele trei elemente identificate sunt calitatea
piesei, mediatizarea proiectului şi abilităţile managerului de proiect. Cele mai
puţin importante elemente menţionate de actori sunt posibilitatea de a cunoaşte
persoanele care lucrează în muzeu sau alte persoane din proiect, prestigiul altor
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artişti implicaţi şi prestigiul muzeului. Reprezentanţii muzeelor au arătat că înţeleg
destul de bine pe artişti, identificând o ierarhie similară a factorilor importanţi
pentru artişti, dar scorurile date de ei sunt sistematic mai mici decât cele acordate
de artişti.
Răspunsurile primite arată un interes general mai mare din partea artiştilor în
implicarea în programe de teatru muzeal, comparativ cu reprezentanţii muzeelor.
Aceştia din urmă preferă în mod special proiectele dezvoltate pentru muzeu şi
care se adresează copiilor. Artiştii preferă tot proiectele dezvoltate special pentru
muzeu, dar nu cele pentru copii. Cel mai mic interes al artiştilor a fost către
spectacolele de tip improvizaţie care se derulează în sălile unde sunt expuse
colecţiile. În cazul muzeografilor, cel mai mic interes merge către spectacolele
de teatru clasic care să se joace în muzeu. Artiştii au arătat un interes general
ridicat de colaborare cu toate tipurile de muzee, cu mici rezerve în cazul muzeelor
tehnice şi a celor de ştiinţe naturale.
Pentru buna proiectare şi organizare de programe de teatru muzeal este
importantă şi raportarea la public şi la celelalte persoane implicate. Artiştii
consideră că principalele trei motivaţii ale muzeelor legate de derularea de
programe de teatru muzeal sunt: educarea publicului prin mijloace inedite,
obţinerea de mai multe fonduri, nevoia de promovare prin asocierea cu activităţi
care atrag mai mult atenţia, precum şi atragerea vizitatorilor. Clasamentul realizat
de reprezentanţii muzeelor este similar, dar notele acordate sunt puţin mai mari.
Aceste rezultate ar putea sugera că muzeografii consideră că programele de teatru
muzeal urmăresc nişte obiective clare într-o mai mare măsură decât artiştii.
Opiniile celor două categorii de respondenţi diferă mai mult în ceea ce priveşte
factorii care determină publicul să participe la programe de teatru muzeal. În
opinia artiştilor, topul acestor factori este: promovarea spectacolelor, curiozitatea
pentru o experienţă culturală inedită, construirea unui website dedicat
programului, prestigiul actorilor şi amenajarea unui spaţiu corespunzător. În
cazul reprezentanţilor muzeelor acest clasament include: promovarea intensă,
curiozitatea, prestigiul actorilor, preţurile mici şi prestigiul muzeului.
Cam o treime dintre artiştii respondenţi şi un sfert dintre reprezentanţii muzeelor
au participat personal la programe de teatru muzeal. Gradul de mulţumire al
artiştilor este mai mare decât în cazul muzeografilor. De asemenea, dorinţa de
implicare în viitor în programe de teatru muzeal este ceva mai mare în cazul
artiştilor comparativ cu muzeografii. Atragem atenţia din nou asupra faptului că
procentajele sunt mai mari în cazul muzeografilor care deja au fost implicaţi în
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proiecte de teatru muzeal.
Studiul realizat, pe ambele sale componente, arată nu numai un interes crescut
pentru teatru muzeal, ci şi implicarea activă a muzeelor şi artiştilor în proiecte de
acest tip. Atât reprezentanţii muzeelor, cât şi cei ai teatrelor au fost îndemnaţi să
indice proiectele de teatru muzeal în care au fost implicaţi în ultimii 5 ani. În acest
fel au fost identificate peste 60 de manifestări în muzeele româneşti.
Menţionăm că numărul real al acestor proiecte este de fapt mai mare, deoarece
nu toţi cei care au fost implicaţi în programe de teatru muzeal au completat
chestionarul şi au înregistrat aceste participări. Personal, cunoaştem cel puţin 10
astfel de programe, care nu figurează în datele obţinute prin acest studiu, deşi au
fost derulate în ultimii ani. Nu putem să facem o evaluare a cât de multe muzee,
respectiv teatre, au fost implicate în proiecte de teatru muzeal. Atragem atenţia şi
asupra faptului că în 3 dintre cazuri, manifestările respective au fost înregistrate
atât de muzeul care le-a găzduit, cât şi de către artiştii implicaţi.
Deşi sunt parţiale, datele înregistrate pot să sugereze câteva caracteristici cu
privire la fenomenul teatrului muzeal în România. Majoritatea acestor evenimente
par să se deruleze în Bucureşti (cca. 40% dintre proiectele înscrise). Acest lucru
este justificat de faptul că în Bucureşti sunt şi mai multe muzee mari, şi mai multe
teatre publice sau independente, precum şi mai mulţi artişti independenţi. Totuşi,
au fost identificate proiecte de teatru muzeal derulate şi în localităţi mici, precum
Recaş, Ipoteşti, Câmpina, Bistriţa etc.
Dintre muzeele care sunt înregistrate cu mai multe manifestări amintim: Muzeul
Literaturii din Iaşi (5 programe), Muzeul Naţional Militar (5 programe), Muzeul
Literaturii Române din Bucureşti (4 programe), Muzeul de Istorie Cetatea de Scaun
din Suceava (4 programe), Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti (4 programe)
şi Complexul Naţional Muzeal Curtea Domnească din Târgovişte (3 programe).
Atragem din nou atenţia asupra faptului că acesta nu este un clasament
manifestărilor de acest tip, deoarece nu toate programele au fost înregistrate. De
exemplu, ştim că Muzeul Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa şi Muzeul
Naţional de Artă al României au derulate fiecare peste 5 astfel de proiecte, dar
acestea nu au fost înscrise în spaţiul alocat în chestionarul nostru. De asemenea,
este posibil ca şi muzeele mai sus menţionate să fi derulat şi alte manifestări care
nu au fost înregistrate.
Datele obţinute arată că în unele cazuri s-a consolidat un parteneriat între teatru
şi muzeu. Astfel, Curtea Domnească a colaborat de 2 ori cu Teatrul Municipal Mihai
Popescu din Târgovişte. Muzeul Literaturii Române din Iaşi a colaborat de două
ori cu Teatrul Bon Ton. Muzeul de Artă din Cluj colaborează cu Opera Naţională
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din aceeaşi localitate. Muzeul Militar Naţional din Bucureşti a colaborat de mai
multe ori cu Şcoala de Teatru Q-Feel. În unele cazuri s-au dezvoltat chiar proiecte
multianuale, cum este cazul proiectului Epoca de teatru de la Muzeul Ţăranului
Român, care colaborează cu Fundaţia Gruia Dell’Arte.
Au fost înregistrate şi câteva situaţii în care un teatru a colaborat cu mai multe
muzee. De exemplu, Fundaţia Gruia Dell’Arte a colaborat nu numai cu Muzeul
Ţăranului Român, dar şi cu Muzeul Naţional de Geologie. Şcoala de Teatru Q-Feel
a avut spectacole atât la Muzeul Militar Naţional, cât şi la Muzeul Naţional de
Geologie. Conform datelor înregistrate, studenţii secţiei de teatru a Universităţii
Hyperion au colaborat cel puţin cu Muzeul Naţional Militar şi cu Muzeul Literaturii
Române.
În general, muzeele par să colaboreze cu teatre şi artişti din localitate, dar sunt şi
excepţii. De exemplu, Facultatea de Teatru din Timişoara a fost implicată într-un
proiect la Muzeul de istorie din Recaş. Grupul folcloric din Izvoarele, Teleorman,
a colaborat cu Muzeul Naţional al Costumelor Populare din Bucureşti. UNATC din
Bucureşti a implicată în proiectul Evadarea de la Muzeul de Artă Contemporană
din Galaţi.
Se constată că nu se poate defini un profil anume al organizaţiilor implicate în
proiecte de teatru muzeal. Tipologia muzeelor implicată este foarte variantă.
Predomină programe derulate în muzee de istorie (19 semnalări), de artă (13) şi de
etnografie (8), însă au fost şi programe de teatru muzeal derulate la Muzeul Tehnic
Leonida sau la Muzeul Naţional al Agriculturii. Şi teatrele interesate de astfel de
proiecte sunt diverse. Au fost înregistrate atât participări ale unor teatre publice,
cât şi private. De asemenea, foarte activi par să fie studenţii de la Universitatea
Hyperion şi de la Universitatea de Arte din Iaşi. La programele de teatru muzeal
participă şi instituţii cu o lungă tradiţie, precum Opera din Cluj, dar şi organizaţii
mai tinere, precum Teatrul Masca, Teatrul Scena, sau Teatrul Gulliver din Galaţi. De
asemenea, participarea fundaţiilor şi asociaţiilor este activă (au fost înregistrate
mai multe cazuri, printre care Fundaţia D’ale Bucureştilor).
Constatăm o mare varietate de evenimente şi din punct de vedere al spectacolelor
de teatru muzeal derulate. Cele mai frecvente tipuri de manifestări sunt comedii (5
proiecte), pantomimă (5), teatru dramatic (4), teatru de animaţie şi marionete (4).
Destul de frecvente sunt recitalurile de poezie şi / sau muzică (au fost înregistrate
10 proiecte). Diversitatea programelor este mare şi din punct de vedere al
numărului artiştilor implicaţi, de la 1 la peste 30 în cazul concertelor. În unele
situaţii s-au prezentat publicului piese de teatru sau spectacole deja cunoscute,
precum opera ‚Bărbierul din Sevilla’ (la Muzeul de Artă din Cluj), ‚Visul unei nopţi
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de vară’ (Centrul cultural Palatele brâncoveneşti) sau teatrul ‚Arvinte şi Pepelea’. De
cele mai multe ori însă proiectele teatrale sunt construite special – cum este cazul
programului Funny Eco Zoo. Fii un mic ecologist de la Complexul Muzeal de Ştiinţe
ale Naturii din Galaţi (Teatrul Gulliver) sau Umbrele strămoşilor uitaţi de la Muzeul
de Artă din Timişoara (acţiune multimedia a lui Saşa Liviu Stoiancovici).
Un ultim aspect reliefat de studiul nostru este că multe dintre programele de
teatru muzeal sunt asociate cu alte manifestări ale muzeului. De exemplu, la
Muzeul „Casa Mureşenilor” este inclus un modul de teatru în cadrul programului
de pedagogie muzeală 5 paşi pentru a fi mai buni. La vernisajul mai multor expoziţii
de la Muzeul Militar Naţional sunt prezente şi mici programe de teatru muzeal.
Cel mai des se organizează diverse tipuri de programe de teatru muzeal în cadrul
evenimentului anual naţional Noaptea muzeelor.
Studiul arată o mare diversitate de proiecte de teatru muzeal care unesc forţele
unor organizaţii foarte diverse ca tipologie. Toate tipurile de muzee şi teatre par
să fie deschise pentru aceste colaborări, dar se constată o frecvenţă mai mare
a acestor manifestări în muzee de istorie şi de artă. De asemenea, deşi numărul
programelor pare să fie mare în Bucureşti, interesul este foarte mare şi în alte
localităţi, în toate regiunile României.
Opiniile asemănătoare cu privire teatrul muzeal, la factorii care influenţează
aceste proiecte, ca şi interesul mare exprimat de cele două categorii profesionale,
arată că în România este o bază solidă pentru colaborarea dintre muzee şi teatre.
Viziunea comună poate facilita dialogul şi identificarea celor mai potrivite forme
de teatru muzeal, în contextul concret în care se discută la un moment dat o
astfel de colaborare. Atragem însă atenţia asupra faptului că studiul realizat nu
este reprezentativ la nivel naţional. Probabil că cei care au ales să completeze
chestionarele au fost în trecut expuşi într-o mai mare măsură la acest fenomen
şi au în general o mai mare deschidere faţă de teatrul muzeal comparativ cu cei
care nu au răspuns. Prin urmare, rezultatele probabil că înregistrează opinii mai
favorabile decât media în rândul artiştilor şi a reprezentanţilor muzeelor.
Cei mai mulţi respondenţi evaluează pozitiv posibilitatea de dezvoltare de
programe de teatru muzeal. Se pare că interesul în rândul artiştilor este ceva mai
mare decât în cazul muzeografilor. Toţi respondenţii subliniază valoarea educativă
a programelor de teatru muzeal. În ceea ce priveşte spaţiile de derulare a acestor
programe, se preferă spaţiile mai largi, care să nu fie supuse unor constrângeri
prea mari. Forma de teatru muzeal cea mai agreată este teatrul dezvoltat special
pentru muzeu, în funcţie de tematica şi colecţiile sale.
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De asemenea, studiul arată şi existenţa unor proiecte anterioare foarte diverse,
derulate pe întreg teritoriul României. Există deci o experienţă solidă la nivel
naţional, o bază pe care se poate construi. Cercetarea evidenţiază şi limitările
pe care respondenţii le percep cu privire la dezvoltarea de programe de teatru
muzeal, limitări care ţin chiar de spaţiul muzeului şi de necesitatea protejării
colecţiilor. Acestea atrag atenţia că dezvoltarea de programe de teatru muzeal nu
este un proces facil.
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De la Teatru la Muzeu - două studii de caz
Raluca Bem Neamu

Vom analiza în articolul de faţă două studii de caz referitoare la muzee care
utilizează în mod frecvent tehnica dramatizării în prezentarea colecţiei proprii.
Este vorba de două instituţii care, din punct de vedere al patrimoniului, au
legătură cu domeniul teatral: Shakespeare’s Globe din Londra şi Muzeul Naţional al
Cinematografiei din Torino. Ocazia articolului de faţă ne-a fost oferită de experienţa
directă în vizitarea acestora, în două contexte diferite care vor fi precizate. Vizitele
le-am făcut-o în urmă cu câţiva ani, rândurile de faţă fiind mai degrabă amintirile
nesistematizate şi subiective, decât note obiective la momentele respective.
Shakespeare’s Globe din Londra a constituit una dintre cele mai plăcute experienţe
pe care am avut-o în calitate de vizitator. Teatrul Globe reprezintă reconstituirea
fidelă a teatrului în aer liber, ridicat pentru prima dată în 1599, locul în care
Shakespeare a lucrat şi pentru care a scris multe din piesele sale cele mai
importante. Un al doilea spaţiu de vizitat în cadrul muzeului îl constituie Expoziţia,
o serie de săli care prezintă aspecte din viaţa dramaturgului, descrie Londra lui
Shakespeare şi spaţiul teatral în care s-a dezvoltat (“Costume şi îmbrăcăminte”,
“Muzica”, “Efecte speciale”, “Editarea şi publicarea”). Vizitarea celor două spaţii,
Teatrul şi Expoziţia, sunt incluse în acelaşi bilet care mai conţine şi „un tur ghidat
fascinant al Teatrului”. Despre acesta din urmă am amintirile cele mai vii şi mai
plăcute, evaluând experienţele de vizitator de muzeu.
În mod obiectiv, site-ul instituţiei ne descrie ghidajul astfel: „Experţii noştri
profesionişti vă vor însoţi într-un tur fascinant al celebrului Teatru Globe, aducând
spaţiul la viaţă cu poveşti colorate din anul 1599 şi cu detalii despre procesul
de reconstituire din anii ‚90 (...)1”. În fapt, lucrurile s-au desfăşurat după cum
urmează. Intrarea în acest spaţiu nu anunţa nimic din ceea ce urma. Deşi venisem
însoţită doar de o persoană, am fost grupaţi cu încă aproximativ 15 vizitatori,
ceea ce, personal, nu mi se părea varianta ideală de a vizita un muzeu, dar
care s-a dovedit a fi un aspect nesemnificativ faţă de calitatea experienţei care
urma să ne fie oferită. Am fost însoțiți de un ghid care ne-a introdus în spaţiul
teatrului Globe, moment care a fost dominat de linişte pentru a percepe spaţiul în
măreţia şi autenticul său. După acomodarea cu mediul a început spectacolul. O
singură persoană, ghidul care ne însoţea, actor de profesie, debutant ca nivel de
profesionalizare dar profesionist ca manifestare, a început să umple acel spaţiu al
iluziei de o manieră neaşteptată şi autentică. Grupul îl însoţea hipnotizat, actorul
1 www.shakespeares-globe.org/exhibitiontour/abouttheexhibition/theatretours
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jubila urmărindu-şi rolul, vocea ţinea locul spectacolului inexistent pe scena goală.
Vocea lucrată, patosul interpretării, povestea plină de detalii anecdotice şi modul
de comunicare direct, adresativ, au constituit calităţile discursului. Pe alocuri
interpreta fragmente celebre din piese de Shakespeare, vocea puternică umplând
la propriu un spaţiu larg unde de obicei se aflau armate de actori. Alteori ne indica
un detaliu de reconstituire a teatrului cu convingere şi pasiune. Patosul şi calităţile
de comunicare cu grupul de vizitatori au fost alte puncte tari ale prezentării.
Cu siguranţă textul era învăţat pe de rost, el reprezenta un rol pentru ghid, dar
posedând toate mijloacele actoriceşti necesare, monotonia monologului era
evitată.
Iată o metodă extrem de adecvată de punere în valoare a unui spaţiu altfel
nespectaculos, autentic prin fidelitatea reproducerii dar gol şi lipsit de viaţă.
Prezenţa actorului a completat în mod fericit atmosfera şi i-a dat nota de
autenticitate a unui teatru din secolul al XVI-lea.
Cel de-al doilea exemplu este situat la extrema opusă din punct de vedere
a calităţii interpretării patrimoniului. Muzeul Naţional al Cinematografiei din
Torino este situat într-o clădire emblematică pentru oraşul nord-italian, Mole
Antonelliana, construită în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi care este o
sinagogă refuncţionalizată în spaţiu de muzeu. Expunerea acestuia este foarte
consistentă în obiecte şi mijloace de interpretare structurându-se pe câteva teme
mari: Arheologia cinematografului (despre precursorii celei de-a şaptea arte),
Sala templului (despre cultul cinematografiei), Fabrica de filme (despre diferitele
stadii de pregătire a filmului) şi Galeria de afişe (reprezentative pentru această
industrie). Expunerea în sine este bogată în mijloace audio-video de sugerare
a atmosferei din timpul filmatului sau a diferitelor aspecte referitoare la viaţa şi
munca reprezentanţilor cinematografiei. Unul dintre principalele motive pentru
care ghidajul dramatizat la care am asistat a fost neadecvat este şi această bogăție
a mijloacelor de interpretare aflate deja în expoziţie care te solicită în mare măsură
şi care oferă informaţii suficiente pentru a nu mai necesita prezenţa unui ghid.
Vizita la acest muzeu am făcut-o într-un grup internaţional de profesionişti din
domeniul muzeal şi, tocmai pentru că eram un grup special, organizatorii ne-au
oferit varianta completă de vizitare, adică însoţirea grupului de către ghizi. Asta
nu înseamnă însă că s-a analizat oportunitatea acestui mod de a vizita, ci pur şi
simplu ni s-a oferit maximul posibil pe care îl putea oferi muzeul. Despre acest
ghidaj citim pe site-ul instituţiei: „Patru personaje diferite conduc vizitatorii prin
expoziţie într-un ghidaj dramatizat care durează aproximativ o oră şi patruzeci
de minute. Personajele sunt legate printr-o scrisoare misterioasă al cărei conţinut
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va fi dezvăluit la sfârşitul ghidajului.2” Ghizii erau, de asemeni, actori profesionişti
care foloseau tehnici actoriceşti şi care urmăreau un fir epic şi o intrigă în cadrul
unei „poveşti”. Calitatea interpretării însă era de nivel amatoristic, cei patru
împiedicându-ne pe alocuri să vedem ce ne dorim pe parcursul vizitării muzeului.
Abordarea lor era foarte directă, ofensivă şi deranjantă uneori (poate şi din cauza
diferenţelor temperamentale dintre italieni şi celelalte naţii) actorii neobservând
reacţiile celor din public care erau vizibil deranjaţi de „nonşalanţa” ghizilor. Cei
patru erau şi în rolul asumat actori care, ostentativ şi folosindu-se de clişee, utilizau
atitudini extrase din filme clasice ca „recuzită” pentru discurs (de exemplu, gestul
divelor de a vântura o eşarfă largă din puf roz). Modul de a conduce şi urmări
grupul prin muzeu era, de asemenea, nepotrivit şi neprofesionist; îmi amintesc de
o scenă în care actriţa care ne aştepta a deschis liftul din care coboram, oferind
palpitaţii celor mai în vârstă din grup prin stridenţa vocii şi smucitura uşii.
Revenim la observaţia iniţială: muzeul oferea foarte multe mijloace de interpretare
a patrimoniului pe lângă care treceai fără să le poţi explora deoarece ghizii
solicitau un anumit ritm şi un anumit comportament, fără a lăsa libertatea de
mişcare şi acţiune a vizitatorului. Astfel, trebuia să alegi între ghidaj şi a vizita
muzeul utilizând celelalte mijloace de interpretare, cele două maniere neputând
să coexiste. Pe de altă parte, expunerea din muzeu era foarte bogată vizual şi
auditiv, cu foarte mulţi stimuli. Astfel ghidajul a constituit un bruiaj, iar aplicaţiile
din muzeu nu puteau fi urmărite din cauza discursului ghizilor. Pur şi simplu era
prea mult de perceput pentru o singură vizită.
Ghidajul dramatizat propus strivea expunerea, aceasta constituind numai un
pretext pentru o poveste foarte depărtată de obiectele şi discursul muzeografic.
Practic ghidajul nu completa expunerea, ci o anula, mutând atenţia vizitatorului
de la propunerea muzeografică la povestea dramatizată a actorilor. Frustrarea
specialistului de muzeu era din aceste motive cu atât mai evidentă.
Toţi aceşti factori au determinat o vizită eşuată din care grupul a ieşit epuizat
şi frustrat şi prin care expunerea a ieşit sărăcită de sensuri. Probabil acest tip
de ghidaj dramatizat s-ar fi potrivit mai bine unui alt grup de vizitatori, cu alte
aşteptări, ci nu acestuia din care făceam parte, interesat mai degrabă de amănunte
referitoare la conceptul expoziţional decât la o poveste a cărei intrigă nu mai
interesa pe nimeni de la un moment dat. De altfel, bibliografia de specialitate
precizează că acest tip de tehnică teatrală este mai puţin potrivită pentru un grup
care aşteaptă informaţii tehnice sau mai detaliate, care ar pune întrebări şi ai cărui
membri sunt interesaţi de partea nevăzută a expunerii.
***
Comparând cele două exemple descrise mai sus ajungem la concluzia că tehnica
2 www.museonazionaledelcinema.it/en/index.php#
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dramatizării în ghidajul muzeului nu este în sine o tehnică de succes. Ea trebuie
propusă acolo unde expunerea o cere, după un proces de analiză coerent şi
lucid care să ţină cont de avantajele şi dezavantajele acestui tip de interpretare.
În cazul Teatrului Globe, spaţiul simplu şi auster al teatrului în sine, faptul că nu
existau audio-ghiduri, panouri informative audio-video sau alte mijloace, făceau
din ghidajul interpretat singura şi cea mai potrivită metodă de a afla detalii. În
partea de muzeu propriu-zisă, unde aceste mijloace existau şi erau chiar foarte
numeroase, ghidajul nu-şi afla locul şi nici nu era propus de organizatori. La
muzeul italian in schimb, expunerea era suficientă prin ea însăşi, fiind savuroasă
pe alocuri prin elementele dinamice care o animau, prezenţa ghidului fiind inutilă.
Calitatea interpretării constituie un alt factor care face din cele două muzee
exemple diferite din punct de vedere calitativ. În cazul muzeului londonez actorii
erau foarte bine pregătiţi, discursul foarte coerent şi prezentat printr-o tehnică
actoricească impecabilă. La Muzeul Cinematografiei actorii păreau amatori care
încearcă să ne convingă de ceva ce nici ei nu cred. Pe de altă parte, tehnicile de
comunicare pe care le foloseau cele două tipuri de ghid constituie o altă diferenţă.
Cei din Londra erau atenţi la reacţiile celor din public şi acţionau în consecinţă
pe când cei din Torino nu ştiau decât propriul rol pe care îl aveau de livrat, orice
manifestare a auditoriului fiind fără efect.
Concluzia este că nu se apelează la tehnicile de teatru muzeal oricând şi oricum, ci
numai după un proces de analiză prin care avantajele unei tehnicii privilegiate să
nu se transforme în dezavantaje.

Evoluţia aplicării unor tehnici de teatru muzeal
Raluca Neamu

Scopul articolului de faţă este acela de a evidenţia etapele unei interpretări de
succes a patrimoniului prin tehnici teatrale. Modelul urmăreşte elemente teoretice
de planificare a interpretării patrimoniului care sunt concretizate printr-un
program desfăşurat la Muzeul Naţional de Artă al României cu ocazia sărbătoririi
Crăciunului pentru familii. Programul Nemaiauzita poveste a Domniţei UndeEste nu constituie un vârf al abordării tehnicilor teatrale în Muzeu, ci reprezintă
momentul în care acest tip de tehnică a fost adoptat drept principalul element
în modalitatea de interpretare a colecţiilor. Studiul îşi propune să constituie
un exemplu de bună practică în domeniu şi să fie susţinută şi de alte exemple
petrecute în cadrul aceleiaşi instituţii, înainte sau după evenimentul descris în
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detaliu, ca elemente de sprijin pentru o evoluţie a abordării tehnicilor teatrale în
muzeu.
***
Bibliografia de specialitate indică nenumărate tehnici teatrale care pot fi abordate
în educaţia muzeală. În articolul de faţă vom folosi termenii în accepţiunea cea mai
largă: teatrul muzeal va reprezenta orice tehnică cu incidenţă în lumea teatrului
care presupune: actori profesionişti sau amatori, animatori de muzeu, muzeografi
- educaţie sau voluntari care abordează dramatizarea ca metodă de interpretare
a patrimoniului. De asemenea, vom folosi acelaşi termen pentru a desemna
elemente de scenografie care ajută la înţelegerea patrimoniului, cu sprijinul sau
fără ajutorul textului, muzicii sau mişcării scenice. Practic orice formă care face
apel la elemente constitutive ale teatrului şi care sunt folosite pentru interpretarea
colecţiilor vor fi desemnate ca fiind teatru muzeal.
Ce a fost înainte de Domniţa Unde-Este...
Programele educative de la Muzeul Naţional de Artă al României, în mod special
acelea pentru copii până în 14 ani, au cochetat dintr-un început cu tehnici ale
teatrului muzeal prin abordarea unor mijloace de dramatizare care presupuneau
în primul rând jocul de rol. Scopul acestei tehnici era acela de a-i face pe vizitatori
să conştientizeze faptul că personajele reprezentate în picturi sau sculpturi au o
gestică şi o mimică ce comunică informaţii esenţiale pentru înţelegerea mesajului
lucrării.
Prin medierea făcută de muzeograful - educaţie între public şi lucrare, copiii erau
invitaţi să pozeze în poziţiile personajelor, să vorbească în locul lor, să spună
ce gândesc stând în poziţii specifice (în genunchi, cu lacrimi în ochi, cu mâinile
întinse în rugăciune sau implorare etc), ajungând astfel să decripteze mesajul
artistului. Surprizele au fost mari când, fără ca muzeograful să aducă informaţii
specifice domeniului, copiii reperau mesajul numai prin simpla reproducere a
gesturilor şi prin efortul de empatie cu personajul imitat. În cazul lucrării Vârsta
de bronz de August Rodin (vezi şi articolul lui Bruno Mastan din prezentul volum)
copiii au descris poziţia ca fiind o trezire din somn a personajului, folosind exact
aceeaşi sintagmă ca autorul sculpturii comentând piesa în cauză3. Faptul nu este o
coincidenţă şi reprezintă o concretizare a faptului că, prin jocul de rol, înţelegerea
trece dincolo de informaţii şi face apel la latura emoţional-spirituală a copiilor.
Am ales această formă de program şi nu o alta în primul rând pentru avantajele
educative ale unei tehnici care presupune implicarea emoţională a copiilor în
3 Auguste Rodin – Arta. Convorbiri reunite de Paul Gsell, Ed. Meridiane, 1968
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timpul observării operei de artă, datorită interacţiunii acestora cu lucrarea prin
diferite simţuri (faptul că unii dintre ei erau spectatori şi unul, actor, conferea un
plus de obiectivare şi subiectivare care ajuta la înţelegerea subiectului). Riscurile
acestei tehnici se referă la faptul că unii dintre copii se simt stânjeniţi să joace un
rol din diferite motive: emotivitate, situarea într-un spaţiu nefamiliar (muzeul) etc.
De aceea, nu toţi copiii au fost solicitaţi să întruchipeze personaje, ci numai aceia
care au dorit. Pe de altă parte se poate întâmpla ca, dimpotrivă, prea mulţi dintre
aceştia să-şi dorească să interpreteze, situaţie în care timpul alocat acestei tehnici
ar fi mult prea lung faţă de avantajele utilizării ei. Metoda de rezolvare a acestor
limite o constituie selectarea unor lucrări cu mai multe personaje astfel încât
numărul de „actori” să fie suficient de mare. Repetarea folosirii tehnicii la mai multe
lucrări rezolvă problema entuziasmului unui număr mare de participanţi.
În majoritatea cazurilor jocurile de rol au fost susţinute de muzeograful - educaţie,
dar au fost câteva situaţii în care am apelat la colaborarea cu unii actori, tocmai
pentru că tehnicile teatrale reprezintă pentru cei care lucrează în muzeu mai
degrabă un teritoriu empiric.
Una dintre experienţe este descrisă în articolul citat şi nu vom mai insista asupra
lui. O alta, anterioară din punct de vedere cronologic, a constat în invitarea
unui actor profesionist cunoscut din reclame televizate, care a fost solicitat să
participe la jocul de rol cu un grup de copii de 10-12 ani. Iniţiativa a reprezentat
voluntariat din partea actorului şi, din acest motiv, nu a beneficiat de o pregătire
suficientă, timpul alocat fiind prea scurt. Acest factor a influenţat programul prin
lipsa de cunoaştere de către actor a epocii în care a fost pictată lucrarea, prin
cunoaşterea insuficientă a poveştii ilustrate (era vorba de naraţiuni din Vechiul şi
Noul Testament) şi printr-o lipsă de coordonare între muzeograful care susţinea
programul şi actorul invitat. Cele două roluri nu au fost clar definite, trecerea de
la un animator la altul făcându-se brusc sau anevoios, copiii resimţind intervenţia
actorului ca fiind prea brutală sau inutilă. Un alt aspect evidenţiat a fost acela că
profilul publicului nu era cunoscut actorului, acesta făcând apel la cunoştinţe şi
reacţii pe care copiii nu le aveau sau nu le erau proprii. De asemenea, gradul mare
de improvizaţie presupus de intervenţia actorului a făcut ca programul să aibă o
structură instabilă şi greu de urmărit.
Acest tip de iniţiativă nu a presupus elemente de scenografie, lumini sau alte
aspecte care să afecteze mediul de conservare a lucrărilor expuse, actorul fiind
informat despre regulile de comportament în cadrul sălilor de expunere.
Din punct de vedere educativ s-a urmărit:
- dezinhibarea copiilor în faţa operelor de artă şi a spaţiului de muzeu
- identificarea firului narativ ilustrat în opera de artă
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- asocierea dintre personajele reprezentate şi ei înşişi în sensul folosirii comunicării
non-verbale.
În ceea ce priveşte primul obiectiv, el a fost atins în mai mare măsură de acei
copii care s-au implicat în jocul de rol în mod direct, nu ca spectatori. Şi aceia
care au asistat s-au relaxat şi au depăşit bariera psihologică a unui spaţiu nou
prin faptul că latura ludică a fost activată. Identificarea firului narativ s-a făcut
cu ajutorul muzeografului care puncta rolul fiecărui personaj în parte, copiii
identificând doar relaţiile dintre personaje. Conştientizarea faptului că personajele
reprezentate sunt oameni care, chiar dacă au trăit în altă epocă, au folosit limbajul
mimico-gestual într-un mod similar cu cei din prezent, a constituit una dintre
mizele programului. Copiii au identificat gesturi comune celor două epoci şi au
analizat semnificaţia lor, înţelegând faptul că evenimentele memorabile (scenele
reprezentate) sunt într-o oarecare măsură replicate în cotidianul contemporan.
Ultimele două obiective sunt corelate, unul determinându-l pe celălalt.
În afară de obiectivele educative specifice domeniului, evidenţiem atingerea
unor obiective generale de comunicare, de dezvoltare a capacităţilor de a
avea iniţiativă, de a rezolva probleme şi de a lucra în echipă, obiective care au
durabilitate mare în timp, dincolo de reţinerea unor informaţii care pot fi reţinute
sau nu4.
Experienţa a evidenţiat faptul că acest timp de colaborare trebuie să necesite o
pregătire mai temeinică:
- necesitatea lucrului într-un proiect preferabil cu finanţare, voluntariatul
presupunând limite de timp şi disponibilitate
- timp mai mare de pregătire a programului şi de colaborare între muzeograf şi
actor
- muzeograful să pună la dispoziţia actorului informaţiile necesare documentării
- documentarea actorului să se facă pe următoarele teme: epoca din care este
lucrarea, detalii despre tema ilustrată, cunoaşterea profilului publicului
- pregătirea programului să presupună precizarea timpilor de intervenţie a
actorului şi modul de schimbare a sensului coordonării dintre muzeograf şi actor
- trebuie stabilit, de asemenea, nivelul de improvizaţie al actorului şi limitele în
care acesta poate acţiona
- în mod ideal actorul ar fi trebuit să asiste la un program în care jocul de rol să
fie folosit, atât pentru a înţelege structura generală a programului cât şi pentru a
vedea cum reacţionează publicul la acest tip de tehnică specifică.
Storytelling sau despre Nemaiauzita poveste a Domniţei Unde-Este
4 Adam Blatner, Role Playing in Education, www.blatner.com/adam/pdntbk/rlplayedu.htm
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Storytelling (povestirea interpretată) este probabil cea mai folosită metodă de
interpretare a patrimoniului. Ea poate avea forme diferite, de la scrierea unui
scenariu special pentru program până la urmărirea unui text cunoscut, de
la colaborarea cu povestitori5 de specialitate, până la voluntari entuziaşti dar
nespecializaţi, de la nararea de fabule, la naraţiuni populare sau poveşti educative.
Tehnica presupune în orice caz povestirea orală a unei situaţii care face referire la
patrimoniu sau la o perioadă istorică semnificativă pentru acesta6.
Participarea la un seminar internaţional pe aceasta temă, Storytelling in Museum
Contexts. Innovative Pedagogies to Enhace Personnal Competence7, ne-a convins de
necesitatea folosirii acestei tehnici pentru un public fidel şi exigent, avid de teme
noi şi de abordări atipice: copiii de 4-12 ani. Momentul ales a fost Crăciunul, iar
tipul de program vizat a fost programul special pentru familii organizat cu această
ocazie.
„Nemaiauzita poveste a Domniţei Unde-Este” a avut drept protagonistă o
domniţă din perioada de tranziţie dintre epoca fanariotă şi epoca modernă. Ea
a atras participanţii cu şarmul povestirilor de odinioară într-o incursiune în timp
prin intermediul tablourilor „zugravilor de subţire” care marchează începuturile
picturii româneşti moderne. Textul scris de Veronica Leca, unul dintre membrii
Secţiei Educaţie a Muzeului, a folosit pe lângă o linie narativă coerentă care făcea
apel la personaje din picturi („rudele” imaginarei Domniţe) şi elemente specifice
epocii în care trăiseră personajele reprezentate: aspecte ale civilizaţiei referitoare
la îmbrăcăminte, mod de viață etc.
După această scurtă descriere a ceea ce a fost programul special de Crăciun, vom
urmări etapele proiectării acestuia ghidându-ne după metodologia sugerată de
Caroline Widner Ward şi Alan E. Wilkinson8.
Paşii proiectării unui program care utilizează storytelling ca metodă principală de
interpretare
Primele întrebări la care trebuie să răspunzi când proiectezi un astfel de program
sunt următoarele: Ce resurse avem? (patrimoniul expus al muzeului, etape
istorico-artistice cercetate şi cu bibliografie bogată, personal educativ talentat,
etc), Cine va veni şi de ce? (publicul fidel constituit din familii cu copii între 4 şi 12
5 Storytellers sunt persoane specializate pe interpretarea poveştilor, în majoritatea ţărilor occidentale
aceştia colaborează cu diferite tipuri de instituţii, având un repertoriu propriu sau adaptându-se nevoilor specifice fiecărui solicitant;
6 Vezi o descriere coerentă şi pragmatică a tehnicii în Emily Johnsson, Telling Tales. A guide to developing
effective storytelling programmes for museums Edited by Claire Adler, Renaissance London, London
Museums Hub, 2006.
7 www.fitzcarraldo.it/en/training/2005/storytelling.htm
8 Conducting Meaningful Interpretation. A Field Guide for Success, Fulcrum Publishing, 2006, Chapter 4
Planning for success şi Chapter 5 A Basic Structure: Program.
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ani, pentru că e program special de Crăciun şi se aşteaptă la surprize), Ce putem
face cu facilităţile, personalul şi bugetul pe care le avem? (săli mereu prea mici
pentru numărul de participanţi, condiţiile de conservare a lucrărilor expuse care
nu permit număr mare de participanţi în acelaşi timp, personal specializat pe
educaţia muzeală şi istoria artei dar nu şi pe tehnici actoriceşti, buget minim care
nu permite angajarea unor actori sau închirierea unor costume), Cât de bine o
vom face? (Mai bine decât de obicei, deci perfect!).
Ideea centrală a demersului a fost să realizăm un program în care să folosim
storytelling ca metodă de interpretare. Deşi nu este o abordare tipică (de obicei
selectezi metoda după ce analizezi alte aspecte importante cum ar fi: obiectivele
programului, publicul ţintă, mesajul etc) considerăm că premisa nu a fost greşită
întrucât buna cunoaştere a unor aspecte referitoare la desfăşurarea programelor
în general şi necesitatea abordării unor tehnici noi au constituit argumente
suficiente.
Etapele planificării care au fost urmărite sunt următoarele:
1. Cercetarea resurselor, a publicului şi a managementului
2. Identificarea mesajelor de bază
3. Schiţarea oportunităţilor de interpretare
4. Evaluarea şi feedbackul
Prima etapă, Cercetarea resurselor, a publicului şi a managementului,
presupune un efort de documentare care se referă în primul rând la perioada
istorică vizată şi bibliografia de specialitate referitoare la aceasta precum şi la
lucrări din expunere aparţinând epocii respective. S-a pus problema în care
dintre galerii să se desfăşoare acţiunea, cea mai ofertantă din punctul de vedere
al poveştilor fiind Galeria de Artă Românească Modernă, celelalte două galerii,
cea Europeană şi cea Medievală Românească făcând apel în general la istorii
cunoscute, clasice din Vechiul şi Noul Testament. În cadrul Galeriei Moderne s-a
căutat o epocă coerentă din punct de vedere stilistic şi al civilizaţiei şi care să fie
ilustrată cu suficiente lucrări. În ceea ce priveşte cercetarea publicului, deţineam
studii şi cercetări despre profilul participantului la programele cu familii, grupul cel
mai bine cunoscut şi fidelizat dintre categoriile de public vizitator. Se ştiau nevoile
acestuia, nivelul de cunoştinţe şi mai ales necesitatea diversificării modalităţilor
de abordare a programelor. Din punct de vedere al managementului, dat fiind că
nu a existat un proiect de finanţare, lucrurile s-au desfăşurat din mers, pe sistemul
problemă apărută - identificare de soluţie - rezolvare de problemă.
Cea de-a doua etapă a fost probabil cea mai solicitantă: identificarea mesajelor
de bază cu sub-etapele: definire, scop, creare. „Mesajul sau tema reprezintă
caracteristica principală care deosebeşte toate celelalte forme de comunicare de
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aceea a interpretării9”. Mesajul evidenţiază modul în care se face legătura dintre
resurse (patrimoniu) şi public şi trebuie să răspundă la întrebarea „De ce?” cu
alte cuvinte, de ce programul cu pricina ar merita timpul şi efortul vizitatorilor?
În mod ideal, „mesajul face corespondenţa dintre tangibil (obiecte, locuri etc) şi
intangibil (sensuri, idei, emoţii etc)10”. Identificarea mesajului ideal se face prin
metoda brainstormingului. În cadrul secţiei au fost identificate diferite teme care
au fost apoi negociate, persoana care urma să scrie textul fiind privilegiată în ceea
ce priveşte decizia finală. O temă potrivită trebuie să fie specifică, simplă şi scurtă,
anunţă scopul prezentării, este ilustrativă, foloseşte un limbaj activ şi are o notă
pozitivă.
Tema identificată pentru programul de Crăciun a fost în cele din urmă definită
astfel:

Viaţa la mijlocul secolului XIX pe teritoriile româneşti
oscila între modelul oriental şi cel occidental.
După identificarea temei, precizarea obiectivului este absolut necesară. În general,
obiectivele interpretării patrimoniului sunt de trei tipuri, în mod ideal toate cele
trei modalităţi putând fi atinse simultan; astfel, există obiective comportamentale,
cognitive şi afective11. Iată obiectivele identificate pentru programul propus:
- Vestimentaţia influenţează comportamentul, copiii fiind conştienţi în viitor de
acest determinism care-i afectează şi pe ei înşişi;
- Copiii vor recunoaşte şi denumi anumite elemente de civilizaţie de origine
orientală sau occidentală;
- Copiii dezvoltă simpatii şi antipatii faţă de anumite personaje.
Odată identificată, tema începe să fie nuanţată, detaliată permanent, făcânduse apel la cele două surse esenţiale (obiectele expuse şi bibliografia existentă)
şi la obiective. Astfel, s-au identificat câteva elemente de civilizaţie care pot
susţine tema şi care sunt ilustrate în picturi: piese de vestimentaţie occidentală şi
orientală, elemente care indică statutul social, diferenţe de atitudine între femei
şi bărbaţi în ceea ce priveşte vestimentaţia, elemente referitoare la alimentaţie, la
obiceiurile de căsătorie, cele domestice etc.
Cea de-a treia etapă, schiţarea oportunităţilor de interpretare, a constat în
identificarea modalităţii cea mai potrivită de abordare a metodei storytelling, dat
fiind că, aşa cum am precizat, aceasta fusese aleasă a priori12. Dintre modalităţile
9 Ibidem, p. 70
10 R. Kohen & K. Sikoryak, CIP Guide: a guide to the comprehensive interpretive planning process used by
the Intermountain Support Office of the National Park Service. Denver, Colorado: US National Park Service,
Intermountain Region, 2001.
11 Conducting Meaningful Interpretation. A Field Guide for Success, Fulcrum Publishing, 2006, p. 63
12 Precizăm faptul că la această etapă, într-un caz ideal, echipa analizează toate metodele de inter-
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de abordare a acestei tehnici s-a optat pentru următoarea variantă: gazda va fi
o domnişoară din epocă care va vorbi la persoana întâi, va fi costumată asemeni
celor reprezentaţi în picturi, va face legătura între lucrări (în general portrete
de femei şi bărbaţi din înalta societate) povestind despre rudele şi cunoştinţele
sale. Se va crea o naraţiune care va avea o intrigă şi un punct culminant, iar toată
povestea va fi agrementată cu elemente amuzante. Restul documentării din
acest moment a revenit persoanei care a scris textul poveştii. Talentul scriitoricesc
s-a îmbinat cu informaţiile despre epocă şi lucrările expuse, cu tehnica scrierii
poveştilor, reieşind un text coerent, interesant, amuzant şi susţinând tema
identificată. Acesta conţine si indicaţii scenice, precum şi un glosar de cuvinte
întâlnite rar (în general referitoare la elemente de vestimentaţie), ocazie pentru
povestitor de a interacţiona cu vizitatorii prin dialog. Pentru a intra în atmosfera
textului, reproducem prima parte:
„O persoană din prezent îi întâmpină pe copii spunându-le:
- Grăbiţi-vă, trebuie să daţi o mână de ajutor. O domniţă s-a pierdut în timp.
Moment în care apare Domniţa coborând pe scări îmbrăcată în costum de epocă:
- L-am pierdut. Unde-o fi? Palatul acesta e atât de mare încât şi eu mă pierd
în el, darămite un biet căţeluş. (Observă prezenţa copiilor şi se opreşte brusc
din monolog.) Dar voi de unde v-aţi ivit? (Se fâstâceşte.) Să mă prezint...Eu
sunt domniţa Unde-Este şi sunt foarte supărată...mi-am pierdut căţelul,
pe Sărmăluţă. Îl cheamă aşa pentru că e cam bondoc, întocmai ca o
sărmăluţă. Vreţi să mă ajutaţi să-l găsesc? Haideţi, urmaţi-mă!Urcă toţi la
mezanin.”
Personajul-căţel a devenit foarte simpatic copiilor chiar dacă a fost doar
evocat, căutarea lui continuând şi în programele ulterioare, copiii
întrebând de el şi luni de zile după programul de Crăciun.
Alte probleme care au necesitat atenţie au fost cele referitoare la persoanele
care susţin programul, gazdele, respectiv Domniţele. Cum nu exista
buget disponibil pentru angajarea de actori, se pornise de la premisa
că povestitorii vor fi membri secţiei Educaţie, persoane cu experienţă
în derularea de programe pentru copii, care mai abordaseră pe parcurs
tema jocului de rol. Au fost totuşi reticenţe la punerea în practică a
acestui tip de tehnică, unii dintre membrii echipei având rezerve faţă de
capacitatea proprie de a interpreta un rol. O altă problemă a fost aceea
că orice program susţinut până în acel moment nu trebuia interpretat şi
deci învăţat pe de rost, de fiecare dată interacţiunea cu copiii dând o notă
de libertate discursului şi, în unele limite, conţinutului. O altă dificultate
petare a patrimoniului prin intermediul teatrului muzeal, cu scopul de a identifica cea mai adecvată
variantă.
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a textului era aceea că, pe alocuri, acesta utiliza jargonul, vocabularul şi
stilul folosite in epocă, pentru o cât mai mare veridicitate. Iată o mostră
ilustrativă: „Săracul unchiu’ Bârzoi, are mult de furcă cu dânsa (mătușa
Zinca). L-am auzit odată răbufnind: - D’apoi cheltuieşti nu şagă, nevastă!
Pe te miri ce... pe mobile noi cu lastic13, pe trăsuri de cele cu fundu la
pământ... pe straie cu fir la slugi, pe lămpi de cele cu apă, pe fleacuri,
capele14, rochii cu jiletce15, cuşme jidoveşti de ascuns mâinile iarna,
conţerturi de strâns talia. Cine le mai poate înşira? Da-i lipsă de păsări în
ogradă. Da-i cămara pustie. Aş! Ce-i pasă cucoanei. Când o cauţi...unde-o
găseşti?!...la sandra mandra... care vinde rochii şi capele.”
Practic, specialiştii educaţie s-au aflat pentru prima dată în ipostaza de a fi
actori. Precizez că niciunul dintre participanţi nu beneficia de cursuri de
formare pe tehnici actoriceşti, singura experienţă similară fiind aceea din
timpul programelor pentru copii, moment în care limbajul şi cunoştinţele
sunt adaptate nivelului acestora. O altă dificultate care trebuia rezolvată a
fost găsirea costumelor de epocă: sursa care să nu fie retribuită (a figurat
ca sponsor pentru eveniment), mărimi diferite și caracteristici similare
celor din picturi.
Spaţiul destul de mic în care este prezentată colecţia de artă a pictorilor
„primitivi” a fost o condiţie pe care deseori am avut-o în vedere pe
parcursul programelor obişnuite, de această dată singura diferenţă fiind
aceea a costumului Domniţei care, prin manevrare, ocupă mai mult loc.
De data aceasta, ca şi în alte situaţii, soluţia a fost selectarea unui număr
mic de participanţi precum şi gestica rezervată a „actriţei”, specifică de
altfel Domniţelor din epocă. Acest lucru a fost determinat şi de tipul
de costum ales pentru dramatizare: de tip occidental, încorsetat şi care
permite mişcări puţin largi.

13 LASTÍC s.n. (Înv.) Stofă de lână asemănătoare cu satinul.
14 CAPÉLĂ1, capele, s.f. Şapcă de postav cu cozoroc moale, purtată de militari
15 JILÉTCĂ ~ci f. pop. Obiect de îmbrăcăminte scurt până la talie, fără mâneci şi fără guler. /<rus. žiletka
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(foto Muzeul Național de Artă al României, programul Nemaiauzita poveste a Domniţei Unde-Este)

***
Punerea în practică a programului propus a evidenţiat succesul în sine al
unei tehnici de teatru muzeal, chiar fără sprijinul actorilor. Astfel, reacţia
copiilor a fost de a crede că Domniţa există cu adevărat, iluzia fiind
menţinută de organizatori. Pe lângă textul propus, copii (care nu sunt
invitaţi în mod special la interacţiune) dialoghează cu Domniţa punând
întrebări despre costum, despre viaţa acesteia şi despre Sărmăluţă,
căţelul pierdut. Cum programul conţine şi o parte aplicată, desfăşurată
în atelierul de creaţie, Domniţa îşi ia la revedere de la copii urmând ca
persoana care a întruchipat-o pe aceasta să apară în atelier în calitate
de personaj din prezent care coordonează atelierul. În funcţie de vârstă,
unii dintre copii o deconspiră pe Domniţă, alţii, mai mici, o roagă pe
domnişoară s-o cheme pe Domniţă la ei.
Evaluarea programului a folosit tehnici informale, specialiştii formulând
rezerve în ceea ce priveşte evaluarea formală a tehnicilor de teatru
muzeal16. Noi am considerat programul un succes pentru argumentele
16 Lynne Adcock, Roy Ballantyne, Drama as a tool in interpretation: practitioner perceptions of its
strengths & limitations, Australian Journal of Environmental Education, 2007, http://findarticles.com/p/
articles/mi_6930/is_23/ai_n28492086/pg_3/?tag=content;col1 p. 7
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precizate în paragraful de mai sus, pentru reacţiile vii ale copiilor din
timpul programului, pentru entuziasmul cu care au participat la poveste.
Limitele programului au constat în lipsa de disponibilitate a unora dintre
specialiştii în educaţie din cadrul Muzeului, la eforturile pe care le-au
făcut în abordarea unei tehnici pentru care nu aveau pregătire specială.
Recomandăm colaborarea cu actori profesionişti pentru un astfel de
program, în acest caz însă aceştia au de realizat o muncă serioasă de
documentare despre epocă şi lucrările expuse.
Rezultatele educative atinse se referă în primul rând la dezvoltarea imaginaţiei
copiilor în ceea ce priveşte o epocă trecută, din care vin nişte personaje
cu figuri stranii (puţin realiste, caricaturale şi pe alocuri diforme). Prin
povestea narată personajul iese din ramă şi intră în spaţiul real al copiilor,
imediateţea acestuia echivalând cu faptul că, existând fizic, Domniţa
produce imagini create de imaginaţie în mintea copiilor. Aceeaşi calitate a
personajului stimulează de asemenea implicarea emoţională a publicului,
învăţarea fiind astfel mult mai eficientă. Producerea unei experienţe
multisenzoriale este un alt rezultat educativ scontat de abordarea acestui
tip de tehnică. Interacţiunea directă dintre public şi Domniţă, faptul că
aceasta se mişcă într-un anumit fel, foloseşte un anumit limbaj şi o gestică
specifică. Stimularea vizuală, auditivă şi chiar olfactivă, constituie un alt
avantaj al tehnicii storytelling.
Ce a fost după Domniţa Unde-Este...
Această necesitate a colaborării cu actorii s-a concretizat ulterior în proiecte
individuale, unele cu finanţare alternativă, altele integrate bugetelor
proprii. Conlucrarea cu trupe de teatru a diversificat însă tehnicile de
teatru muzeal, a schimbat locaţia şi intenţia. În general, au fost preferate
spaţiile din curte iar momentele au fost evenimente speciale (Noaptea
muzeelor).
Iată tipurile de evenimente cu incidenţă asupra teatrului muzeal desfăşurate
în ultimii trei ani la Muzeul Naţional de Artă al României:
- Noaptea muzeelor din 2007 - în curtea muzeului s-a desfăşurat un
spectacol-instalaţie de dans contemporan însoţit de proiecţii video
pe clădire. Cinci tineri coregrafi – Alexandra Pirici, Andreea Căpitănescu,
Ana Cătălina Gubandru, Carmen Coţofană şi Valentina de Piante Niculae au pregătit câte un moment de dans inspirat de lucrări aflate în Galeria de
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Artă Românească Modernă. Operele de artă au devenit astfel un teritoriu
nou de explorare coregrafică care pune în valoare sensurile lucrărilor
plastice şi le îmbogăţeşte cu noi înţelesuri. Artistul vizual Vali Chincişan a
realizat un montaj video cu lucrările de artă ce au inspirat dansurile, care
a fost proiectat pe clădirea muzeului, în dialog cu piesele coregrafice.
- Noaptea muzeelor din 2008 – program de spectacole de animaţie
teatrală, sunet şi lumini, intitulat Confesiuni de amorul artei . Regizoarea
Carmen Lidia Vidu „a scos din ramă” tablourile şi le-a adus pe scenă. În
Curtea de onoare au avut loc două performance-uri pantomimă „Grup
de muzicanţi” şi „Confidenţe” inspirate de tablourile omonime semnate
de Magdalena Rădulescu şi Aman Jean. Acestea au fost interpretate
de actori profesionişti (Raluca Botez, Toma Cuzin, Ştefan Ruxanda,
Toni Dumitrescu, Adriana Butoi, Andreea Păduraru) pe două scene
diferite, amenajate lângă intrările în Galeria de Artă Europeană şi Galeria
Naţională. Publicul a luat parte la feeria din Curtea de onoare a Palatului
regal, animată în această noapte cu sprijinul Teatrul Naţional Bucureşti de
jocuri de lumini pe clădire, muzică, ghirlande luminoase şi personaje
din tablouri. Mai mult decât atât, a putut intra în cadru dând viaţă scenei
„Pe terasă la Sinaia” compusă de pictorul Theodor Aman şi reprodusă la
scară umană de artistul Felix Dogaru. Tot în curtea muzeului a avut loc
Little Museum Opera: un miniconcert de muzică clasică şi operetă. În
fiecare galerie a muzeului, publicul a avut ocazia să (re)descopere lucrări
de artă binecunoscute într-o ambianţă nouă, realizată prin lumini, colaje
muzicale şi proiecţii video (sound design: Ovidiu Chihaia şi VJ: Cristian
Gherghel, Rareş Avram).
- Noaptea muzeelor din 2009: Faţada palatului regal a devenit o imensă
pagină de carte. Proiecţiile video realizate de VJ Lea Rasovszky au
animat faţada cu cuvinte de lumină, fragmente de poezii din literatura
românească şi universală. Câteva picturi din Galeria de Artă Românească
Modernă şi din Galeria de Artă Europeană îşi găsesc corespondenţa în
poezii special alese. Prin intermediul instalaţiilor sonore din dreptul
tablourilor se vor auzi micro-recitaluri de poezie (actori: Crenguţa
Hariton şi Ion Grosu, producător RFI România). Dintre acestea, Vanitas
de C.D. Rosenthal dialoghează cu Corbul de E.A. Poe, personajele din
Venus şi Amor de Lucas Cranach cel Bătrân se regăsesc în Sonetul CXXXIII
de Francesco Petrarca, în poala Fetiţei cu pisică de Charles Chaplin toarce
Motanul lui Charles Baudelaire, iar Calea Victoriei pe ploaie de Nicolae
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Dărăscu răsună de acordurile Pianului lui Ilarie Voronca. Atmosfera
a fost întregită de proiecţia de filme mute însoţite de muzică live.
Conform conceptului lui Radu Rădescu, au fost propuse două versiuni
cinematografice ale povestirii Prăbuşirea casei Usher a lui Edgar Allan Poe.
Prima versiune a fost însoţită de muzica originală creată special pentru
film de ansamblul Einuiea (interpreţi: Călin Torsan – flaut drept sopran
& tenor, clarinet, Silviu Fologea – chitară, psalterium, George Tuliu – saz,
Juan-Carlos Negretti – darbuka, percuţii) şi de inserturi din poemele lui
Baudelaire, Les Fleurs du mal, recitate de actriţa Crenguţa Hariton. Muzica
celei de-a doua versiuni a filmului a fost interpretată la chitară de Olivia
Iancu şi Claudiu Lobonţ.
***
După cum se vede din descrierea de mai sus, diversitatea formelor de
abordare a tehnicilor teatrale este foarte mare: dans contemporan însoţit
de proiecţii video, animaţie teatrală, performance-pantomimă, jocuri de
lumini, concerte de muzică de diferite tipuri, recitaluri de poezie, proiecţie
de filme mute acompaniate de muzică life. Dialogul artelor este încurajat
prin faptul că spectacolele nu se petrec în spaţii clasice, ci intr-un muzeu
şi, mai mult decât atât, toate formele de artă au legătură cu lucrări din
patrimoniul muzeului. Fiecare intervenţie face apel la cel puţin o lucrare
care, dacă nu se află fizic lângă mijlocul de interpretare, este reprodus (în
cazul evenimentelor din curte). De altfel, acesta este scopul declarat al
acestor tipuri de programe, să promoveze şi să ajute înţelegerea lucrărilor
expuse. Totul se întâmplă datorită şi pentru interpretarea lucrărilor de
patrimoniu17.
O altă observaţie este aceea că în spaţiile de expunere au fost realizate
numai intervenţii care să nu afecteze mediul de conservare a lucrărilor,
respectiv minime adaosuri de scenografie şi sunet înregistrat, fără
prezenţa actorilor care ar fi putut atrage un număr mult prea mare de
vizitatori într-o seară ca Noaptea muzeelor. Spectacolele propriu-zise care
presupuneau prezenţa mai multor artişti, a sistemelor de iluminat şi a
instalaţiilor complicate de sonorizare au fost plasate în curtea muzeului,
ştiut fiind faptul că sunetele prea puternice sau lumina prea intensă
afectează mediul constant de temperatură şi umiditate în care trebuie să
fie menţiune lucrările.
Publicul în cazul intervenţiilor de Noaptea muzeelor face parte din categoria
17 Accentuăm acest obiectiv al evenimentelor speciale deoarece am observat la câteva alte muzee
programe spectaculoase şi cu mare succes la public dar care nu făceau apel la propriile valori ale
muzeului, practic spectacolele desfăşurându-se independent de ceea ce expune şi susţine muzeul.
Considerăm că apelul la patrimoniu este esenţial în coerenţa strategiei de educaţie a oricărui muzeu.
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(Foto Muzeul Național de Artă al României, „Grup de muzicanţi”, Noaptea muzeelor 2008)

(Foto Muzeul Național de Artă al României, „Confidențe”, Noaptea muzeelor 2008)
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adulţilor (spre deosebire de Domniţa...) în mod special tineri interesaţi de
arte clasice şi alternative. Abordarea este mai puţin interactivă, manieră
potrivită unei situaţii în care afluxul de public este foarte mare.
În ceea ce priveşte textele abordate, acestea sunt selectate în funcţie de
patrimoniu şi sunt semnate de nume clasice din literatura universală sau
românească, aşadar nu sunt scrise special pentru intervenţiile din muzeu.
Acest tip de programe presupune un efort mare de coordonare între echipa
muzeului şi artiştii implicaţi precum şi buget special alocat. În crearea
performance-uri pantomimă din anul 2008 de exemplu, colaborarea cu
echipa de actori s-a realizat prin mijlocirea regizorului. Astfel, Muzeul a
selectat un regizor cu care a stabilit de principiu conceptul intervenţiei,
a fost precizată tema de interpretare de către echipa muzeului, au fost
selectate împreună cu regizorul lucrările din expunere care se potrivesc
temei şi preferinţelor acestuia din urmă. Apoi acesta a ales echipa de
actori şi a început să detalieze conceptul de interpretare şi modul de
punere în practică a spectacolelor. Pe parcurs, echipa muzeului a fost
informată asupra evoluţiei conceptului şi s-au făcut repetiţii în spaţiile
muzeale. În alte cazuri în care echipa era mai mică sau formată din artişti
de aceeaşi pregătire (muzicieni, artişti video etc.) colaborarea dintre
reprezentanţii muzeului şi echipa de artişti se făcea prin conducătorul
acesteia din urmă, el fiind interfaţa pentru întregul grup.
Concluzii
În opinia noastră şi în urma desfăşurării programelor de teatru muzeal
considerăm că acest tip de tehnică de interpretare a patrimoniului
are în sine avantajul atragerii unui număr mare de public, a educării
acestuia într-o manieră atractivă şi de lungă durată prin apelarea la latura
afectivă. Acestea considerăm că sunt principalele avantaje. Ele trebuie
însă speculate în concordanţă cu obiectivele educative ale muzeului şi în
raport cu patrimoniul pe care îl deţine.
Considerăm, de asemenea, că tehnicile teatrului muzeal pot fi în mai mică
măsură utilizate la programele curente ale muzeelor prin faptul că
necesită pregătire specială şi de lungă durată. Pe de altă parte, aşa cum
observau specialiştii, acestea sunt mai puţin potrivite pentru a comunica
anumite „informaţii tehnice” sau „discuţii de profunzime”18.
18 Lynne Adcock, Roy Ballantyne, Drama as a tool in interpretation: practitioner perceptions of its
strengths & limitations, Australian Journal of Environmental Education, 2007, http://findarticles.com/p/
articles/mi_6930/is_23/ai_n28492086/pg_3/?tag=content;col1 p. 5
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Pentru selectarea lor în programele de interpretare a patrimoniului este
necesară aşadar o analiză profundă a nevoilor publicului, a obiectivelor
propuse şi a resurselor existente.

Perspectiva artistului asupra teatrului muzeal –
contextualizări
Bruno Mastan

În perioada 2002 – 2003, colaborarea cu departamentul de Educaţie al Muzeului
Naţional de Artă al României s-a transformat într-o lecţie de cultură aplicată şi mi-a
dat certitudinea importanţei lucrurilor făcute împreună. Alături de profesioniştii
din muzeu, într-o echipă dinamică şi ai căror membrii se sprijineau reciproc, cu
scopul clar definit de a consolida un demers educaţional artistic integrat, miam găsit locul fără nici un efort aparent. Maniera în care muzeografii au iniţiat
şi dezvoltat această abordare interdisciplinară mi-a dărâmat stereotipurile şi
prejudecăţile referitoare la faptul că artistul de teatru şi-ar avea locul doar pe
scenă. În continuare, voi prezenta procesul prin care am ajuns la această concluzie
şi paşii pe care m-aş întoarce oricând cu aceeaşi bucurie şi emoţie. Scopul
colaborării dintre muzeu şi actor era acela de a anima programele pentru familii
prin aportul profesionistului din teatru care dă jocului de rol şi, în general unei
interpretări interactive a patrimoniului, partea pe care un muzeograf o abordează
mai ales narativ.
Introducerea în regulile muzeului şi prezentarea intenţiei
Spre muzeu am pornit cu o mare curiozitate, dar şi o reţinere legată de propria
capacitate de a face faţă aşteptărilor. Există convingerea că oamenii din muzeu te
pot pune într-o poziţie de inferioritate datorită faptului că sunt foarte pregătiţi în
domeniul lor de competenţă şi pot vorbi de pe poziţia celui care ştie foarte multe
detalii despre exponate, despre artă, despre curente, influenţe şi ar putea avea
aşteptări la care nu poate răspunde toată lumea. Să colaborezi cu profesionişti
care cunosc tot ce se poate şti despre piese istorice, cu poveşti ce trec prin vremuri
şi evenimente este o provocare prea mare ca eu să nu-i răspund, dincolo de
frenezia dinaintea descoperirii un alt mod de exprimare teatrală.
La o primă întâlnire, am fost invitat în partea administrativă a Muzeului, unde în
primul rând m-au frapat noutatea şi stricteţea regulilor de acces în muzeu prin
intrarea personalului. Nimeni nu trece de portari. După ce am fost legitimat, a
fost anunţat muzeograful la care am venit în vizită, aceasta a venit, a confirmat
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la poartă faptul că intru în muzeu şi am ajuns în biroul departamentului. Până la
intrarea în biroul unde toată lumea lucra sau tocmai pleca la ghidaj, am realizat că
aparenta similitudine între intrarea artiştilor din teatru şi intrarea personalului din
muzeu există până la elementul de siguranţă şi control necesar protejării valorilor
ce se află în muzeu.
După ce mi-a fost prezentată echipa în care voi lucra, discuţia despre ce se va
face şi în ce punct se află echipa cu pregătirile a alunecat într-o discuţie liberă şi
creativă. Fiecare persoană aducea o idee şi adăuga la intenţia iniţială, fără să aibă
vreo restricţie.
Foarte repede s-a ajuns la creionarea mai multor idei dintre care s-au ales:
„Povestea din tablou”, „Du mai departe gestul”. Toate ideile urmăreau evidenţierea
într-o formă dramatică sau dramatizabilă a regiei ascunse de autori în tablourile
sau sculpturile aflate în muzeu. Scopul acestui demers comun muzeu-teatru se
profila ca fiind acela de a implica direct participanţii la program în descoperirea
mijloacelor folosite pentru punerea în scenă a subiectului capodoperei şi a
dezvoltării treptate a subiectului operei in sine. În acel moment, am realizat că
toată echipa, în afară de mine, ştie ce vrea să obţină din această colaborare.
A fost momentul în care am lansat întrebarea legată de aşteptările lor faţă de
mine. Şi rolul meu a început să se profileze ca fiind acela de intermediar între
operă şi participanţii sau vizitatorii muzeului, pe baza unui scenariu prestabilit.
Cum se va realiza acest lucru, era încă neclar pentru mine. Ne-am propus o
perioadă de timp pentru a ne clarifica ideile şi modalităţile de realizare, încheind
această primă întâlnire cu o vizită în Galeria de Artă Europeană. Trecerea din
partea administrativă către partea expoziţională mi-a confirmat încă o dată
stricteţea regulilor referitoare la securitate. Totul se întâmpla după un protocol
clar şi strict. Deja tot ce revedeam în galerie avea altă conotaţie decât cea de
capodoperă expusă. Deveneau surse de inspiraţie pentru o viitoare improvizaţie
de teatru sau acţiune teatrală interactivă. Îi studiam pe vizitatori cu întrebarea
în minte: „Cum pot fi implicaţi într-o acţiune teatrală? Vor accepta să intre în joc?
Cum se va crea spaţiul teatral, care ar putea fi conflictul şi cum va putea fi gradat?”
Cadrul în sine îl resimţeam ca fiind foarte ofertant pentru tot felul de spectacole de
epocă sau întruchiparea unor personaje ce ar putea fi percepute ca fiind gazdele
din muzeu, ce ar putea însoţi vizitatorii în toată galeria. Ideile au început să ia
formă iar la plecarea din muzeu am primit materiale de prezentare muzeului şi a
curentelor artistice reprezentate în galeria vizitată.
Tema mea individuală era de a găsi forma în care mijloacele specifice teatrului vor
putea veni în sprijinul derulării unor prezentări active cu implicarea vizitatorilor
din muzeu. La prima vedere nu era vorba decât de animarea unui atelier într-o
expoziţie, fără legătură cu actul teatral în sine. Imediat după prima întâlnire toate
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impresiile şi ideile apărute în cadrul discuţiilor cu echipa au început să prindă
formă concretă de scenariu al viitoarelor improvizaţii. Dacă în teatru piesele se
repetă tocmai pentru a ajunge la o capacitate de memorare afectivă a evoluţiei
unui personaj într-o suită de acţiuni prestabilite şi la o înlănţuire de acţiuni ce
susţin subiectul piesei, prin participarea directă a vizitatorilor la acţiunea propriuzisă, se elimina orice siguranţă oferită de reperele fixe din teatru. Şi rămânea de
găsit tema improvizaţiei, ce mi se părea la momentul respectiv cea mai funcţională
formă de teatralizare a intenţiei de colaborare.
În acest caz, cadrul scenic devenea sala de expunere – muzeul propriu-zis,
cabinele şi culisele erau în partea administrativă, tehnicienii erau personalul
de supraveghere. Spectatorii, în schimb, erau direct implicaţi în dezvoltarea
şi derularea piesei. Singurele repere fixe deveneau opera expusă - pretextul
scenariului de improvizaţie, muzeograful, care devenea coleg de joc şi un
cadru de improvizaţie pe care se putea broda oricând, în funcţie de reacţiile şi
contribuţiile participanţilor la acţiune. Pentru a putea avea o idee despre care ar
putea fi punctele critice ale unei astfel de prezentări sau improvizaţii cu publicul
participant, am fost invitat să asist la un ghidaj de grup, despre care voi vorbi în
capitolul următor.
Concluzii:
- regulile de acces în muzeu sunt mult mai stricte decât cele de acces într-un
teatru,
- persoana de legătură între artist şi muzeu poate facilita asimilarea regulilor de
securitate încă de la prima întâlnire,
- este important ca artistul să cunoască echipa în care va lucra cât şi aşteptările
acestora de la el,
- spaţiul de lucru din muzeu poate fi parte a primei vizite,
- scopul şi obiectivele demersului se clarifică în prima întâlnire,
- artistul are nevoie să înţeleagă nivelul de interacţiune aşteptat de către muzeu cu
publicul vizat, care e locul lui în echipă şi limitele în care poate propune modalităţi
de lucru şi improvizaţie,
- negocierea obiectivelor şi modalităţilor de realizare a acestora poate fi făcută în
pasul 2, după o perioadă de gândire, necesară celor două părţi,
- decizia finală asupra modului în care se va lucra o va lua muzeograful; actorul
poate propune iar muzeograful va lua decizia în funcţie de coordonatele
referitoare la regulamentul intern de funcţionare,
- artistul trebuie să fie conştient că siguranţa şi integritatea exponatelor este cea
care primează în muzeu.
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Asistarea la un ghidaj
Pentru a înţelege mai bine comportamentul vizitatorului şi relaţia pe care o are un
muzeograf cu acesta, am participat ca observator la un ghidaj. La finalul acestuia
trebuiau găsite răspunsuri la întrebările:
- Unde se întâmplă acţiunea, care e cadrul în care se desfăşoară
întâmplarea?
- Cine sunt cei care participă sau care sunt personajele?
- Ce se întâmplă în scena sau piesa de teatru? Care e conflictul?
Acţiunea viitoare urma să aibă loc în cadrul Galeriei de Artă Europeană. Ca
şi cadru, acesta era adecvat atât unui mini-spectacol în care se putea
întruchipa un personaj sau se putea aplica tehnica deja folosită cu succes
de muzeografi – storytelling. La nivelul grupului, apăreau diferenţe de
personalităţi şi maniere diferite de acţiune şi reacţie la ghidajul efectiv.
Cei mai mulți vizitatori erau interesați de ghidaj, dar între ei observam
tipologii utile pentru construirea unui personaj. Apăreau reacţii spontane,
am observat că unii vizitatori erau atenţi la ce li se explica, dar cu privirea
treceau în revistă ce urmau să vadă sau se opreau să mai observe un
detaliu la un tablou despre care tocmai s-au dat informaţii. Priviri dintre
cele mai diverse, de la curiozitate la plictis, de la amuzament la snob,
toate aceste detalii compuneau un dialog de gânduri ce nu aveau altă
cale de exprimare decât modul în care vizitatorul se mişca în cadrul
muzeului. Siluete tăcute, cu mişcări controlate şi priviri analitice. Foarte
rar vreun vizitator îndrăznea să formuleze o întrebare pentru muzeograf.
Când aceasta era totuşi formulată, grupul avea o reacţie de front comun
cu cel care o adresa, iar răspunsul muzeografului era preluat de tot
grupul ca un val. Atenţia le era captată prin fluctuația dată de vocea
muzeografului sau prin cererea expresă a acestuia de a fi atenţi. La
trecerea dintr-o sală în alta, grupul se înşira de-a lungul traseului ca un
miriapod ce se descompunea şi recompunea de fiecare dată. La fiecare
recompunere a grupului era un vizitator ce voia sa fie cât mai aproape de
muzeograf, atât pentru a auzi cât mai bine toate explicaţii, cât şi pentru
meritul de a fi cel mai aproape de sursa de informaţii. Atunci când nu
reuşea să ajungă la timp lângă muzeograf şi locul îi era luat de altcineva,
se consola cu o iritare vădită şi pândea următoare schimbare de grup
pentru a-şi relua locul privilegiat. Pe toată durata ghidajului, punctul
central al grupului rămânea muzeograful. El era cel care conducea
grupul, iniţia şi marca fiecare trecere de la un exponat la celălalt, controla
dinamica de grup şi dispunea de un întreg arsenal de detalii ce puteau
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capta atenţia vizitatorilor.
La finalul ghidajului, s-au profilat trei variabile utile şi asemănătoare unei
acţiuni teatrale în muzeu:
- pentru o acţiune combinată actor - muzeograf, spaţiul fix oferă mai mult
control asupra dinamicii de grup. Astfel se evită efectul de acordeon al
grupului în cazul trecerilor de la o sală la alta,
- atenţia grupului trebuie menţinută pe subiectul intervenţiei,
- muzeograful şi actorul pot interacţiona cu grupul ca şi parteneri de joc.
Controlul dezvoltării intervenţiei îl au cei doi.
Imediat după ghidaj, muzeograful şi actorul pot discuta pe marginea
observaţiilor şi pot fixa etapele de lucru pentru viitoarea intervenţie
comună. La acest moment, pot apărea opinii contradictorii, actorul
poate încerca să îşi impună punctul de vedere pentru a promova o formă
teatrală. E recomandabil ca rezultatul negocierii modalităţii de lucru să nu
afecteze obiectivul stabilit iniţial.
În stabilirea etapelor din cadrul viitoarei intervenţii, cei doi îşi pot stabili
etapele, răspunzând la următoarele întrebări:
- Care sunt personajele sau ideile ce ni le oferă opera în sine?
- Care e „conflictul” ce se poate realiza cu un grup de vizitatori?
- Care e durata maximă a intervenţiei?
- Care sunt paşii în derularea intervenției?
- Intervenţia urmăreşte logica operei sau se imaginează o nouă logică,
independentă de intenţia autorului?
- Cine începe şi cum intervine celălalt?
- Care sunt aspectele critice posibile şi cum consideră cei doi că vor rezolva
aceste situaţii, dacă va fi cazul?
Sunt întrebări la care cei doi pot răspunde împreună, lucru ce le va consolida
încrederea şi le va oferi siguranţa că totul va funcţiona. În cazul în
care astfel de colaborări sunt de durată e important ca după fiecare
intervenţie cei doi să îşi verifice reciproc nivelul de satisfacţie iar
observaţiile făcute deschis pot fi foarte constructive. Observaţiile făcute
actorului în faţa publicului nu sunt neapărat apreciate, decât dacă se
stabileşte ca în timpul intervenţiei, acesta să joace rolul unui prost care nu
înţelege despre ce e vorba şi joacă în consecinţă. În acelaşi timp, actorul
poate avea tendinţa să se alieze aparent cu publicul sau „partenerii de
joc”, iar muzeograful să resimtă acest aspect injust. Toate aceste aspecte
se pot discuta deschis în echipă şi poate dura până când cei doi ajung
la o comunicare eficientă. În tot acest răstimp, însă, muzeograful poate
constata care sunt punctele forte ale actorului – mişcare, mimică, voce,
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imaginaţie sau prezenţă de spirit – şi poate propune modalităţi noi de
realizare.
Concluzii:
- observarea unui ghidaj de către actor poate contribui la structurarea lucrului
în echipă
- e important ca cei doi să îşi poată exprima punctele de vedere asupra
modalităţilor de lucru posibile
- observaţiile actorului referitoare la ghidaj combinate cu informaţiile
despre operă deţinute de muzeograf pot constitui punctul de plecare în
pregătirea acesteia
- pentru eficienţă, se poate realiza o listă de întrebări punctuale referitoare la
derularea intervenţiei, la care cei doi trebuie să răspundă
- răspunsurile la aceste întrebări pot fi primele indicii despre ce se poate
realiza
- toate ideile celor doi pot fi valoroase.
Tehnici folosite în dezvoltarea programelor de teatru muzeal
Pentru dezvoltarea segmentului „Povestea din tablou” s-a utilizat jocul de rol19.
Jocul de rol, aşa cum poate fi folosit în cadrul muzeului, are o foarte mare legătură
cu modul în care se pregăteşte actorul pentru a juca un rol. Însă rolurile jucate în
teatru sunt „lucrate” în timpul repetiţiilor pentru a putea fi repetabile şi finisate
la nivelul interpretării şi evoluţiei sentimentelor personajului. În cazul de faţă,
ere vorba de o singură reprezentaţie, cu majoritatea „actorilor” necunoscuţi. Din
aceste considerente, s-a preluat structura unui joc de rol, aşa cum e el definit în
psihodramă. Reperele fixe erau personajele din tablou, cadrul dramatic era fixat de
tema tabloului şi temele de joc se evidenţiau ca fiind cele legate de situaţia în sine
cuprinsă de tablou, cum s-a ajuns la acest moment emoţional, ce s-a întâmplat
înainte şi încotro se poate dezvolta scena prezentată. Patru posibilităţi de
dezvoltare a unui joc de rol în grupul de participanţi, cu aceeaşi structură posibilă.
Jocul de rol (role-playing) este o scenă improvizată între două sau mai multe
persoane membre dintr-un grup, cu o temă (profesională, socială sau familială
actuală sau viitoare) suficient de generală pentru a permite fiecărui personaj
să joace în felul său propriu, cu toate posibilităţile sale formative prin punerea
în situaţie şi asumarea ei în cadrul acestei metode active. Posibilitatea evoluţiei
atitudinilor persoanei prin conştientizarea la nivel intelectual şi afectiv (vorbim de
19 R. Mucchielli, Les méthodes actives dans la pédagogie des adultes, ESF, Paris, 1975; A.A. Schutzenberger, Introduction au jeu de rôle, Prévot, Paris, 1986.
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atitudini reale, de relaţii umane adevărate, aşa cum sunt trăite ele în acel moment,
pe care participanţii le vor reflecta după aceea).
Jocul de rol permite :
- trăirea unei situaţii pentru o mai bună analizare a acesteia în toată complexitatea
sa sau / şi sub toate aspectele sale.
- înţelegerea din interior a punctului de vedere a celuilalt.
- evaluarea, reajustarea şi deschiderea unui evantai larg de roluri sociale şi
profesionale jucate în viaţa cotidiană. El permite explorarea, experimentarea,
dezvoltarea, antrenarea pentru schimbare şi oferă participanţilor un grad mare de
libertate şi spontaneitate.
Jocul de rol este derivat din psihodramă, inventată de Moreno în jurul anului
1922. Acest medic, psihiatru şi sociolog a evidenţiat valoarea eliberatoare a jocului
dramatic pentru cel care îl joacă, respectiv, actorul. E important să subliniem faptul
că Moreno era contemporan cu Stanislavschi, cel care a pus la punct sistemul de
formare a actorului în şcoala de teatru rusească, sistem preluat şi în România20.
Etapele jocului de rol
Introducere sau pregătire (+/- 1/3 din timpul alocat)
La propunerea animatorului sau a grupului, se decide jucarea unei scene care va fi
obiectul unei analize.
Tema este dată - ea ar fi de dorit să fie îndeajuns de flexibilă pentru a nu inhiba
spontaneitatea - şi rolurile sunt repartizate între membrii grupului.
Rolul animatorului, în cazul nostru muzeograful şi actorul: observarea constantă a
grupului, menţinerea tonusului pentru ca participanţii să sa se implice în jocul de
rol în mod voluntar.
Jocul (+/- 2/3 din timpul alocat)
La început, animatorul propune sau repartizează rapid rolurile, descrie spaţiul de
joc, „încălzeşte” actorii. Aceştia improvizează pornind de la o temă. Cei care nu
vor să se implice în jocul efectiv se pot constitui în grupul care observă scena –
spectatorii şi vor fi întrebaţi în timpul derulării despre ce se întâmplă.
Pentru a păstra un ritm rapid, cei doi vor preciza că participanţii vor putea juca
oricum mult mai bine prin repetiţii iar micile detalii nu au importanţă în acest
moment.
Rolul animatorului este acela de a rămâne centrat pe grup, veghează să se
păstreze coordonatele de aici şi acum a vieţii grupului, evită interpretările de
profunzime. Închide intervenţia cu o sintetizare a opţiunilor grupului şi bilanţul
etapelor prin care s-a trecut. În cazul în care se lucrează cu copii, iar scopul
intervenţiei a fost unul educativ, se poate face o trecere în revistă a cunoştinţelor
20 K.S.Stanislavski, Munca actorului cu sine însuşi, ESPLA, Bucureşti, 1955
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nou apărute, pentru fixarea acestora.
Alte tehnici folosite în jocul de rol pot fi:
- Inversarea rolurilor: jucarea rolului celuilalt, faţă în faţă (jucat de către un egoauxiliar), ceea ce forţează protagonistul să înţeleagă din interior punctul de vedere
al celuilalt.
- Dublul: persoană care ajută protagonistul să se exprime după ce a încercat să se
pună în pielea lui.
- Oglindă: personaj auxiliar jucând rolul actorului spectator în locul acestuia.
- Soliloc: actorul indică tot ce gândeşte şi simte în timp ce joacă.
Aceste tehnici sunt mai puţin apreciate în situaţii de teatru în muzeu şi necesită un
antrenament specializat. Pot fi foarte utile, în cazul în care grupul de muzeografi
şi actori e mai mare sau dacă apar situaţii de conflicte, transfer şi contratransfer în
echipă.
Domenii de aplicare a jocului de rol
- în formarea personală, utilitate apropiată de psihodramă cu scopul de
redescoperire a sinelui, jocul de rol ajută la a ştii să trăieşti.
- în formarea profesională pentru medici, psihologi, vânzători, etc., ajută la
învăţarea meseriilor sociale şi a sensibilizării relaţiilor umane. Pregăteşte situaţii
noi, jocul de rol permite asimilarea ştiinţei de a face.
- ca mijloc general de animare, şi particular metodă activă în educaţie
- animă anumite materii (ex.: limbile străine, latina, istoria): leagă gestul
de cuvânt, pune în joc o memorie motrică şi afectivă pe lângă cea intelectuală,
ceea ce permite o mai bună integrare a materiei; ajută la achiziţia unei ştiinţe.
- transformă situaţia de învăţare : elevul devine activ, ierarhiile se
estompează şi permite o mai bună comunicare.
- deblochează anumite situaţii şcolare: înlătură rezistenţa la o materie
dificilă; înlătură dificultăţile relaţionale formator-cursant (aceasta cere un
psihodramatist antrenat).
Limite şi pericole
Jocul de rol permite reprezentarea a tot, dar nu autorizează nici o trecere la
actul în sine reprezentat. În funcţie de domeniul de aplicare, jocul de rol cere o
formare tehnică, clinică sau/şi personală, fiind posibile descărcările afective foarte
puternice. E puternic nerecomandată folosirea jocului de rol animatorului fără
formare specifică în domeniu.
E contraindicat ca un animator de grup să accepte ca un protagonist să joace
propriul rol în punerea în scenă a unui eveniment pe care l-a trăit anterior: se riscă
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o alunecare în psihodramă (descărcare afectivă).
Într-o situaţie de formare, ne vom limita la jocuri de rol de tip deblocare a unor
situaţii, sau, în cazul punerii în scenă a unui eveniment trăit, vom opera o inversare
de roluri.
Pentru improvizaţie s-a ales tehnica rezolvarea de probleme, utilizată în atelierele
de lucru cu studenţii la teatru şi cu actorii profesionişti21. Această tehnică de
lucru constă în lansarea unei probleme în grup şi rezolvarea acestei probleme
prin desfacerea acesteia în mai multe probleme care urmează să o rezolve pe
cea principală. Pe scurt, „rezolvă problema prin alte probleme”. Nu există un
singur mod de rezolvare a problemei expuse, nu există un mod corect sau
greşit de rezolvare şi până la rezolvare problemei globale, fiecare e participant
poate contribui cu toată energia şi creativitatea sa la rezolvarea fiecărei dintre
problemele ce o compun pe cea principală. Cum se rezolvă o problemă expusă
de conducătorul grupului devine problema fiecărui participant, şi pot aduce
orice contribuţie la rezolvarea problemei, atâta vreme cât aceasta are legătură cu
problema în sine.
Pentru a putea asigura o derulare coerentă, încă de la început, muzeograful şi
actorul au căzut de acord asupra regulilor de funcţionalitate: dacă unul dintre
cei doi iniţiază o acţiune, celălalt îl urmează şi îl susţine în ideea respectivă.
Funcţionalitatea grupului de participanţi va evita orice judecată de valoare asupra
contribuţiilor fiecăruia şi acest lucru va fi întărit printr-un dialog direct, cu întrebări
deschise şi punctarea ideilor ce au legătură cu tema improvizaţiei.
Ca fir conducător în stabilirea evoluţiei improvizaţiei rămâne pretextul operei
expuse ce face subiectul improvizaţiei. Indiferent dacă e vorba de preluarea
unei teme dintr-un tablou – ce oferă o structură fixă, cu relaţii clar definite
între personaje - sau de un exerciţiu de descoperire a unei opere sculptate prin
simularea tuturor atitudinilor realizate de autor.
Derularea programului de teatru muzeal
Pregătirea intervenţiei
În pregătirea efectivă s-a ales în echipă pretextul improvizaţiei şi s-a convenit
asupra temei generale pe care se va derula atelierul. Ştiam deja că participanţiivizitatori vor fi copii cu vârsta de până la 14 ani ce veneau însoţiţi de părinţi. Pentru
a regla funcţionalitatea echipei fixe, ce urma a fi compusă dintr-un muzeograf şi
un actor – s-a discutat pe marginea observaţiilor din timpul ghidajului, a punctelor
pozitive şi critice şi s-au fixat reperele de lucru şi etapele prin care se va trece în
timpul intervenţiei. În acelaşi timp, aspectele şi caracteristicile grupului combinat
– copii şi adulţi – au putut da o idee asupra dinamicii de grup posibile. Astfel,
21 Viola Spolin, Improvisation for the theater, Blackwell Edition, Londra, 1996
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puteam presupune că va exista un interes sporit din partea copiilor, deoarece
aceştia au mare disponibilitate şi sinceritate în joc cu condiţia ca exerciţiul sau
improvizaţia de teatru să le permită experimentarea acestei libertăţi în cadrul
muzeal. Copiii au capacitatea de a comunica printr-un mijloc specific teatrului, se
implică şi dezvoltă relaţii şi realităţi teatrale, aidoma adulţilor.
Pentru a putea fi creativ, mai ales că era însoţit de un adult, participantul copil
are nevoie de acelaşi credit şi aceeaşi toleranţă ce se acordă unui adult în timpul
unei improvizaţii. Sunt foarte puţine spaţii similare cu cel oferit copiilor de teatru
pentru exprimare fără a fi controlaţi. De obicei, adulţii îi gratulează pe cei „buni”
şi îi ţin la distanţă pe cei „răi”, sunt amuzaţi de „inteligenţa” unora sau plictisiţi de
„prostia” altora. Tocmai pentru a crea un mediu creativ, s-a ajuns la concluzia că
atât adulţii, cât şi copiii vor avea aceeaşi libertate, vor fi trataţi cu acelaşi respect şi
vor primi aceleaşi responsabilităţi în timpul improvizaţiei.
În cazul acestei abordări, pot apărea idei şi acţiuni iniţiate de cei implicaţi în
improvizaţie ce pot devia subiectul şi tema iniţială. Riscurile la care sunt expuşi
atât muzeograful, cât şi actorul se referă la: componenţa grupului, omogenitatea
grupului, nivel de interes diferit faţă de subiect în cadrul grupului, percepţii
personale diferite faţă de tema improvizaţiei, durata improvizaţiei, reacţii
personale, simpatii şi antipatii, etc. Toate aceste posibile riscuri şi probleme pot
afecta derularea improvizaţiei sau pot ajuta la dezvoltarea ei.
Pentru actor lipsa scenei, ce pune o distanţa între el şi spectator, poate să îi dea un
sentiment de nesiguranţă. Interacţiunea directă cu participanţii poate reprezenta
un stres suplimentar peste care poate trece dacă are siguranţa că muzeograful
este un partener pe care se poate baza în orice moment critic. Actorul are nevoie
să ştie ce are de făcut şi care sunt paşii improvizaţiei. Un mijloc de comunicare
/ semnalizare între cei doi poate fi o suită de întrebări sau anumite expresii
prestabilite, ca de exemplu „.... şi să îl / o lăsăm şi pe coleg / colegă să ne spună
ce crede despre asta...” Iar acest semnal poate reprezenta de fapt o solicitare de
preluare a conducerii în dezvoltarea intervenţiei.
Deoarece teatrul în sine este o experiență de grup, se va încerca implicarea
tuturor participanţilor la cel puţin un segment din improvizaţia viitoare. Deoarece
nu se vor putea folosi alte materiale sau recuzită de teatru, datorită regulilor
de securitate şi riscurilor evidente, orice acţiune a participanţilor cu risc de a
degenera în vreo direcţie distructivă, va fi evitată sau schimbată într-o altă acţiune
ce va introduce un element surpriză în derulare. Elementele surpriză pot avea sau
nu legătură cu subiectul, scopul acestora fiind acela de a trece peste un posibil
moment critic sau reactivarea pozitivă a dinamicii de grup. Un astfel de element
surpriză poate fi canalizarea atenţiei grupului pe un detaliu al sculpturii, o remarcă
legată de intenţia autorului sau asemănarea
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Concluzii:
- în alegerea metodelor de lucru, muzeograful şi actorul pornesc de la obiectivul
propus iniţial,
- metodele şi paşii intervenţiei se stabilesc în funcţie de componenţa şi mărimea
grupului,
- dacă nu se cunosc aceste coordonate, structura intervenţiei are nevoie de un
cadru fix, cu posibilitatea de modificare în timpul intervenţiei, în funcţie de grup,
- cadrul de lucru şi limitele dezvoltării lui îl stabileşte muzeograful,
- trebuie analizate riscurile şi probleme posibile ce pot apărea pe parcursul
derulării activităţii şi pregătite variantele de rezolvare ale acestora,
- actorul şi muzeograful iniţiază acţiuni împreună,
- actorul are nevoie să ştie că se poate baza pe intervenţia şi suportul
muzeografului, dacă e cazul.
Primirea vizitatorilor
Primirea vizitatorilor are loc în holul de la intrare, cu verificarea dimensiunii şi
componenţei grupului. Pe drumul spre grup, atât muzeograful, cât şi actorul au
timp să evalueze componenţa grupului. Muzeograful îi salută, prezintă colegul
actor şi le spune ce se va lucra în ziua respectivă. După ce sunt invitaţi să îşi lase
bagajele la garderobă, vizitatorii pornesc spre sala de expunere, moment în care
conducătorii grupului pot să facă schimb de impresii asupra grupului.
Vizitatorii se aşteaptă să vadă un spectacol sau un moment artistic interpretat de
actor, iar momentul în care muzeograful introduce tema intervenţiei şi explică
modul în care se va lucra, această nouă modalitate de lucru poate descumpăni
vizitatorul. Prima reacţie a participanţilor este aceea de jenă, moment peste care
se poate trece uşor dacă acţiunea efectivă începe imediat. După ce este prezentat,
artistul poate să preia ideea lansată de muzeograf, dar la nivelul acţiunilor teatrale
efectiv sau la nivelul interacţiunii cu grupul. Actorii au în general abilitatea de
a dialoga liber cu grupurile şi pot crea o dinamică pozitivă cu uşurinţă. Dacă se
îndepărtează de tema intervenţiei, muzeograful poate interveni, ca şi coleg de
echipă, pentru a canaliza acţiunea către subiectul stabilit iniţial.
În funcţie de scopul stabilit – educaţional sau pur artistic – dinamica de grup
poate fi preluată de actor. Rolul muzeografului devine acela de observator şi
control asupra dezvoltării intervenţiei. Dar toate aceste aspecte trebuie discutate
anterior.
Un aspect important este cel legat de prima interacţiune a actorului cu publicul.
De obicei, acesta apare în faţa publicului întruchipând un personaj, cu o partitură
clară de jucat şi relaţii între personaje prestabilite de piesa de teatru sau de către
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regizorul de teatru. Ceilalţi colegi actori cunosc acea partitură şi au repere comune
în spaţiul scenic, prestabilite în timpul repetiţiilor. În cazul lipsei coordonatelor
fixe din teatru, actorul se bazează foarte mult pe muzeograf, pe intuiţia şi pe
capacitatea acestuia de a face echipă cu el. Majoritatea actorilor au trac înainte
de a începe un spectacol, iar trecerea la personaj poate da senzaţia că modifică
un comportament cunoscut şi familiar de către muzeograf. Dar asta face parte
din ştiinţa şi capacitatea actorului de a juca un personaj, iar pe durata jocului el
poate interacţiona într-o altă manieră decât cea obişnuită, cu modul de exprimare
şi comportamentul personajului. În funcţie de ce au stabilit anterior în echipă,
personajul jucat de actor poate fi vioi sau lent, inteligent sau mai puţin cult,
simpatic sau antipatic, va interacţiona cu participanții şi va reacţiona ca personaj la
accidente sau intervenţiile muzeografului.

(foto Muzeul Național de Artă al României, „Întoarcerea fiului risipitor” de Bernardino Licino)
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(foto Muzeul Național de Artă al României, „Vârsta de bronz” de
Rodin)

Concluzii:
- muzeograful prezintă actorul la sosirea
participanţilor,
- muzeograful rămâne „mintea limpede” pe durata
intervenţiei,
- personajul jucat de actor are sarcini clare stabilite
anterior.
Derularea intervenţiei
Pretextele improvizaţiei erau povestea din tabloul
„Întoarcerea fiului risipitor” de Bernardino Licino şi
ce vrea să transmită sculptura „Vârsta de bronz” de
Rodin.
Pictura se referă pe de o parte la partea morală a
temei fiului risipitor şi a parabolei evanghelice (Luca
15:11-32) iar intenţia departamentului din muzeu
era de a aduce episodul din tablou în contemporaneitate prin faptul că vizitatorii
sunt puşi în ipostaze asemănătoare, oferindu-i-se publicului astfel posibilitatea
să înţeleagă mai bine intenţia pictorului şi morala poveştii. În cazul tabloului,
muzeograful e cel care deţine detaliile poveştii, iar actorul se integrează în grupul
care încearcă să refacă scena din tablou.
După intrarea în sală, muzeograful introduce subiectul prin întrebări deschise
adresate participanţilor iar aceştia sunt invitaţi să ilustreze situaţia şi conflictul
din tablou. Fiecare participant are posibilitatea să preia un personaj din tablou
şi să exprime ce consideră el că respectivul simte, gândeşte şi face. În general,
personajele bune sau victimele au succesul asigurat şi sunt preluate de
participanţi mai repede decât cele negative. Cele negative pot fi preluate de
actor sau muzeograf. De fiecare dată, e recomandat ca unul din cei doi să rămână
în exteriorul jocului de rol, pentru a putea menţine dinamica grupului şi marca
etapele prestabilite. După crearea cadrului, cât mai apropiat de cel din tablou,
intervenţia se dezvoltă progresiv prin întrebări adresate „personajelor” jucate de
participanţi sau se pot consulta „spectatorii” în legătură cu derularea acţiunii.
Sculptura se referă la o epocă revoluţionară în evoluţia omului, cea de bronz, în
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care omul descoperă prelucrarea metalului şi devine mai puternic decât animalele
prin folosirea suliţelor, devine mai abil, evoluat, superior celorlalte regnuri. E o
etapă de „trezire” dintr-un somn al raţiunii şi simţurilor, punct de la care s-a pornit
în construirea improvizaţiei ce s-a derulat în Muzeul Naţional de Artă.
La sculptură, s-a aplicat mai ales o variantă a exerciţiului „Imaginea grupului”
dezvoltat de regizorul brazilian Augusto Boal, în Teatrul Oprimaţilor22. Fiecare
participant, folosindu-se de ceilalţi sau lucrând cu propria persoană face o
sculptură ce seamănă cu exponatul din muzeu. Scopul exerciţiului este acela de a
ajunge în mod firesc la o concluzie cât mai apropiată de intenţia artistului care a
creat statuia. Constanta acestor sculpturi este un fel de super obiectivitate, în care
cel care realizează statuia este chestionat în timpul exerciţiului asupra a ce resimte
iar participanţii la exerciţiu sunt întrebaţi despre ce senzaţie le dă imaginea
sculpturii realizate de actorul participant.
Când se face acest exerciţiu se poate alege un actor central în jurul căruia se
regrupează ceilalţi. Actorul central poate fi înlocuit de fiecare dintre participanţi,
respectând poziţia iniţială. De exemplu, unul din participanţi avea mâna dusă
la gură, ca un fel de pregătire a acoperirii unui căscat şi în mod firesc cel care l-a
înlocuit s-a aşezat în aceeaşi poziţie. De la acest moment, fiecare participant putea
contribui cu un detaliu la statuia vie, până la reproducerea cât mai fidelă a poziţiei
din galerie.
Varianta exerciţiului aplicată în acest caz a fost următoarea:
- muzeograful conducător a prezentat sala în care se află statuia care urma să
devină pretextul improvizaţiei;
- după ce participanţii sunt lăsaţi să privească în detaliu fiecare lucrare din sală, li
se canalizează atenţia spre sculptură, aflată în centrul sălii;
- prin întrebări deschise, participanților li se suscită curiozitatea şi sunt încurajaţi să
participe la tema improvizaţiei;
- improvizaţia începe în momentul în care muzeograful formulează întrebarea
„Oare ce reprezintă?” sau „Care credeţi că e titlul dat de autor?” şi se termină
în momentul în care opiniile participanţii ajung la titlul sculpturii sau la o idee
similară.
- în cazul în care participanţii se sfiesc să intervină sau să răspundă la întrebările
muzeografului, actorul poate interveni direct pentru a schimba dinamica grupului
şi joacă rolul unui participant activ;
- dacă participanţii nu au curajul să participe la propunerea muzeografului,
actorul poate să îi chestioneze direct sau poate pretinde că nu poate să se aşeze în
22 Augusto Boal, Jeux pour acteurs et non-acteurs. Pratique du theatre de l’opprime, Edition La decouverte et Syros, Paris, 1997
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poziţiile cerute şi cere să fie înlocuit; de un voluntar dintre participanţi, bineînţeles;
- participanţii trec prin cele două poziţii, de spectator şi actor, în funcţie de
dinamica grupului şi pot interveni în procesul de dezvoltare a improvizaţiei;
- în cazul în care participanţii nu sunt interesaţi să participe efectiv, aceştia pot
rămâne spectatori, dar pot interveni la orice moment şi sunt încurajaţi să facă
acest lucru;
- pe toată durata improvizaţiei, personalul de supraveghere are grijă ca cei care nu
participă la improvizaţie să nu afecteze accesul celorlalţi vizitatori în galerie.
Concluzii:
- pe structura prestabilită, cei doi au responsabilitatea a ce se întâmplă pe durata
intervenţiei
- grupul de participanţi îi percepe pe cei doi ca echipă
- participanţilor li se explică ce vor face şi cum se va lucra
- conducerea dezvoltării intervenţie poate fi împărţită între cei doi, prin alternanţă.
Reflecţii pentru şi despre realizarea unui proiect teatral într-un cadru muzeal
În elaborarea unui proiect de teatru în muzeu se pot alege direcţii diferite
de abordare: poate fi un demers educaţional prezentat într-o formă teatrală
sau poate fi un spectacol punctual în cadrul instituţiei muzeale. Amândouă
demersurile sunt concentrate pe dezvoltarea unui proces creativ şi includ în
echipa muzeului un colaborator extern – actorul – şi/sau participanţii – vizitatori.
Astfel de abordări ajută vizitatorul să îşi exprime părerea şi punctul de vedere
asupra operei expuse sau acesta rămâne spectatorul unui eveniment special creat
în cadrul muzeului. Experiențele anterioare răspund întrebării la ce se aşteaptă
vizitatorul spectator de la teatru în muzeu.
Scopul teatrului în muzeu este acela de a consolida cunoştinţele la vizitator despre
operele expuse şi de a-i oferi mai multe informaţii printr-o prezentare inedită.
Vizitatorul poate fi implicat direct în descoperirea exponatelor prin explorare,
lansarea de întrebări pentru aprofundare, formularea şi testarea de ipoteze,
rezolvarea de probleme legate de moduri de percepţie diferite într-o formă
teatrală ce îl include ca participant direct.
Proiectul de teatru în muzeu este concentrat pe un proces creativ de identificare şi
rezolvare a unor probleme cotidiene într-un mediu ce facilitează soluţiile multiple.
În cazul acesta, devine un demers ce facilitează proiecţia problemelor personale
într-o situaţie ipotetică şi rezolvări posibile. În acest caz, muzeograful şi actorul au
nevoie să înveţe să se protejeze la nivel personal de transfer şi contratransfer.
105

Teatrul muzeal: perspective şi experienţe

Indiferent de forma în care se concretizează colaborarea muzeu-teatru, acest
demers nu poate decât să creeze legături între două categorii de profesionişti ce
au acelaşi scop: să asigure accesul la cultură. Şi dacă acest lucru va naşte forme
noi de exprimare teatrală sau va creşte interesul faţă de spaţiul cultural muzeal, nu
putem decât să îi dorim succes.
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